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Plats och tid: Zoom, kl. 10:04 –17:01

Närvarande Förbundsstyrelsen:
PS Paul Stone (Förbundsordförande)
AD Alexander Dürr                  (Vice förbundsordförande)
JH Joel Hultman (Förbundskassör)
MA Maja Ahlberg (Ordinarie Ledamot)
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SJ Simon Jernberg (Förbundssamordnare)

Underskri er: Paragrafer: §1-28
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2021-04-18, Malmö

Justerare Vilhelm Hayen
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§1. Mötets öppnande
Förbundsordförande PS öppnar mötet kl. 10:04.

§2. Val av ordförande för mötet

Styrelsen beslutar

att  välja PS till ordförande för mötet.

§3. Val av sekreterare för mötet

Styrelsen beslutar

att  välja AA till sekreterare för mötet.

§4. Val av justerare för mötet

Styrelsen beslutar

att  välja VH till justerare för mötet.

§5. Fastställande av röstlängd

Styrelsen beslutar

att  fastställa röstlängden till 8 personer kl. 10:06.

Röstberättigade: PS AD JH – MA AA RB EM VH

att  fastställa röstlängden till 7 personer kl. 16:44.

Röstberättigade: PS AD JH – – AA RB EM VH

§6. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen såsom presenterad.

§7. Beslut mellan möten

Ett beslut har fattats sedan styrelsens senaste sammanträde den 6 mars 2021.

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Vilhelm Hayen
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Den 19 mars beslutade styrelsen

att godkänna offerten från  som skapades den 2021-03-11.

§8. Styrelserond

Uppdateringar sker numera från varje utskott snarare än på individuell basis. Styrelsen

genomförde en mårunda.

§9. Kansliuppdatering

Den senaste månaden har i huvudsak bestått av arbete inför och under den nationella sessionen

utöver SJ:s semestervecka. Det som återstår den närmsta tiden är bokslutsarbete och förberedelse

för överlämning med SJ:s e erträdare, informerar SJ.

§10. Ekonomiuppdatering

JH föreslår justeringar i budgeten. AA tillägger att budgetposten för annonser om utlysande av

tjänst bör utvärderas inför framtida rekryteringar, vilket PS instämmer i.

Styrelsen beslutar på förslag av JH

att fastställa budgeten tills vidare.

§11. Rapportering av utskottet för NSP

AD informerar att sökandet e er projektledare för den nationella sessionen 2022 fortsätter.

§12. Rapportering av utskottet för decentralisering

EM har mottagit utvärderingar från samtliga aktiva RGS gällande den avslutade kampanjen. Av

dessa framgår det bland annat att det i framtiden önskas fler valmöjligheter av ämnen att skriva

om för att minska risken att olika regioner skriver om samma sak. Dessutom har det i en viss

utsträckning upplevts vara utmanande att engagera ledamöter, även om den bilden inte delas av

samtliga aktiva RGS.

SJ noterar att en utbildning om kommunikation med lokalföreningar har anordnats.

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Vilhelm Hayen
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§13. Rapport från utskottet för lärarfrågor

Utskottet har ha sitt första utskottsmöte, som diskuterat formaliseringen av Partner

School-konceptet, inleder SJ. EM berättar att skolor kan bli Partner School om de deltagit i en

regional session de närmsta tre åren. Vi väntas erbjuda profilmaterial och information, men EUP

Sverige kommer förstås inte tvinga någon deltagande skola till att bli en Partner School.

MA anser att konceptet riskerar att hämma ambitionen att nå ut till skolor som tillhör mer

socioekonomiskt svaga områden. Dock markerar JH att det ena inte nödvändigtvis utesluter det

andra. AA påpekar att det förvisso inte råder platsbrist på de flesta regionala sessioner, men att

faktumet att platserna trots allt är begränsade måste beaktas. PS instämmer med JH och noterar

vidare att ambitionen om ökad mångfald omnämns i såväl den nationella som internationella

strategin och att organisationen i framtiden behöver utvärdera på vilket sätt vi marknadsför oss

själva.

PS ajournerar mötet kl. 11:00. Mötet återupptas kl. 11:10.

§14. Rapportering av utskottet för kommunikationsfrågor

Fokus har varit på den avslutade kampanjen och den nationella sessionen, berättar SJ. Dessutom

väntas ett uppstartsmöte med en konsultfirma hållas för att påbörja den inköpta tjänsten. Kallelse

till årsmötet väntas publiceras på fredag, påminner PS.

§15. Rapportering av utskottet för aktiviteter och kampanjer

En stor utvärdering om den avslutade kampanjen väntas göras, enligt SJ. Dessutom har

ansökningsperioden för såväl chairs som delegater för “Committees of EYP Sweden” öppnat,

berättar MA.

Nästa kampanj väntas börja i slutet av april och kommer att kretsa kring demokratifrågor.

Kampanjen ska vara ett gemensamt projekt mellan RGS och förbundsstyrelsen, vilket kommer

inkludera ett par panelsamtal.

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Vilhelm Hayen
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VH och EM väntas delta i Universitetskanslersämbetets fortbildning för lärare för att presentera

EUP.

§16. Redogörelse av representantskap i civilsamhället

PS har deltagit i Försvars- och säkerhetsakademin hos Folk och Försvar, ett möte med EYP

Luxemburg och ett sammanträde med det nordiska styrelsenätverket (BNNC). PS ska delta i Folk

och Försvars kommande årsmöte.

SJ har deltagit i EU-sakråd om återhämtningspaketet samt ett webbinarium om den nya Erasmus+

lanseringen.

AA har deltagit i Altingets senaste nätverksträff. Även om de digitala träffarna varit intressanta så

motiverar inte nyttan den höga deltagarkostnaden. Därför rekommenderar AA att föreningen inte

ansluter sig till nätverket till hösten.

§17. Utvärdering av målsättningar mars månad

Styrelsen genomför en intern utvärdering om tidigare målsättningar.

PS ajournerar mötet kl. 11:48. Mötet återupptas kl. 13:26.

§18. BNC

Mellan den 10-11 april deltar AA och PS i internationella nätverkets BNC-möte digitalt, dvs. Board

of National Committees som är det internationella nätverkets medbeslutande organ tillsammans

med the Governing Body. AA presenterar samtliga förslag och styrelsen för en intern diskussion om

dessa.

Styrelsen beslutar

att tilldela AA respektive PS mandat att företräda EUP Sverige mot bakgrund av presentationen

som förts.

PS ajournerar mötet kl. 12:13. Mötet återupptas kl. 13:32.

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Vilhelm Hayen
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§19. Övergripande utvärdering NS 2021

Ett utvärderingsformulär har skickats till samtliga delegater, meddelar MA. Dessa

utvärderingsformulär borde standardiseras i framtiden i sy e att underlätta utvärdering av våra

sessioner över tid, menar VH. Därför ska en påminnelse om detta skrivas in i

utvärderingsdokumentet för den nationella uttagningsprocessen.

En förbättringspunkt är enligt AD att talare under öppnings- och stängningsceremonin i framtiden

håller kortare tal. PS instämmer och ger samtidigt en eloge till arbetsgruppen. Inför eventuellt

framtida digitala sessioner bör styrelsen tänka på att vara mer samordnad avseende inte minst

schemat även om det förstås åvilar styrelsemedlemmar i viss mån att hålla sig uppdaterade, anser

EM. Därutöver vill PS påpeka att kvaliteten på resolutioner inte var i samklang med tidigare

nationella sessioner även om sessionen hade helt unika förutsättningar. VH menar att

förväntningarna inte bör påverkas av den digitala omställningen. Därför behöver styrelsen även

fortsättningsvis anstränga sig att i största möjliga mån rekrytera chairs med större framförhållning,

framhåller VH. Skälet till varför sessionens delegater inte blev inbjudna till Discord (som användes

som sessionens kommunikationskanal) med större framförhållning var förseningen av

rekryteringen av chairs, berättar MA.

§20. Uppdatering från rekryteringskommittéen

Rekryteringskommittén bestående av PS, AD och JH har föreslagit en kandidat som diskuterats

informellt med styrelsen.

Styrelsen beslutar på förslag av PS, AD och JH.

att anställa Felicia Öberg som förbundssamordnare med start den 12 april 2021.

Planen är att avtalet ska skrivas på den 12 april.

§21. Beslut om Policy för överlämning

Styrelsen beslutar på förslag av PS

att anta Policyn för överlämning.

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Vilhelm Hayen
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§22. Strategy 2021-2024

Styrelsen för en intern diskussion om den nya strategi som planeras att föreslås på årsmötet i maj.

PS ajournerar möter kl. 14:45. Mötet återupptas kl. 14:56.

§23. Verksamhetsplan 2021/2022

Verksamhetsplanen sy ar till att komplettera strategin och ta avstamp i strategin varje år med

utrymme för kreativitet, berättar PS.

PS och JH meddelar att verksamhetsplanen för nästkommande verksamhetsår är i

utvecklingsfasen och kommer att presenteras som ett förslag till en proposition till nästa

styrelsemöte. En kortare intern diskussion förs om synpunkter på vad en eventuell

verksamhetsplan bör prioritera.

§24. Övriga propositioner till årsmötet 2021

Styrelsen diskuterar övriga propositioner som kan komma att föreslås under årsmötet i maj.

PS ajournerar mötet kl. 16:27. Mötet återupptas kl. 16:35.

§25. Inköp av profilmaterial

Styrelsen beslutar på förslag av JH

att bordlägga frågan till styrelsemötet i maj.

Beslutet tas på grund av en väntad diskussion i BNC om att anta en ny logotyp.

§26. Beslut om målsättningar för april månad

Styrelsen har mot bakgrund av den nya interna arbetsstrukturen inte längre samma behov av

gemensamma målsättningar och denna fråga lämnas därför framgent till respektive utskott att

hantera.

§27. Övriga frågor

Kallelsen till årsmötet

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Vilhelm Hayen
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Styrelsen beslutar på förslag av PS

att anordna årsmötet 2021 digitalt.

RGS Öst kommer tillfrågas om att anordna eventuella förslag på kvällsaktiviteter. PS informerar om

att ett årsmötespresidium hittats och att han inväntar deras avtalssignering.

Valberedningen har inkommit med en ofullständig booklet inför

nominerings-/kandideringsperioden och bland annat misstolkat stadgan på ett antal punkter.

Presidiet planerar att lämna kommentarer på valberedningens booklet i sy e att stödja att stadgan

e erlevs.

Stockholm

Inför Stockholms stadshus 100-årsjubileum kan det eventuellt finnas ett intresse från kommunen

att anordna ett ungdomsevenemang, exempelvis en större session, berättar VH. Det är för tidigt att

dra några slutsatser om förutsättningarna för ett sådant initiativ.

§28. Mötets avslutande

PS avslutar mötet kl. 17:01.

Ordförande Sekreterare Justerare
Paul Stone Arad Aslrousta Vilhelm Hayen


