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§1. Mötets öppnande
Förbundsordförande MA öppnar mötet kl. 10:08

§2. Val av ordförande för mötet
Styrelsen beslutar
att välja MA till ordförande för mötet.

§3. Val av sekreterare för mötet
Styrelsen beslutar
att välja EM 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 fyra (4) personer kl. 10:12
Röstberättigade:
MA
EM
-
AE
VH
-
-

Styrelsen beslutar
att fastställa röstlängden till fem (5) personer kl. 11:01
Röstberättigade:
MA
EM
-
AE
VH
-
JN

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Vilhelm Hayen
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Styrelsen beslutar
att fastställa röstlängden till sju (7) personer kl. 11:30
Röstberättigade:
MA
EM
IG
AE
VH
JN
TH

Styrelsen beslutar
att fastställa röstlängden till fem (5) personer kl. 16:27
Röstberättigade:
MA
EM
-
AE
VH
JN
-

§6. Fastställande av dagordning

MA vill byta plats övriga frågor och §26 Anställningsavtal samt att §10 Ekonomiuppdatering flyttas
ned och blir nya §15. Resterande punkter justeras följaktligen.

Styrelsen beslutar på förslag av MA
att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar

§7 Beslut mellan möten
Fem beslut har fattats mellan dagens möte och styrelsens senaste sammanträdes 01-07-2021.

Den 15 juli beslutade styrelsen
att anta Policy för kommunikation

Den 17 juli beslutade styrelsen
att välja Emma Walter Johansson till ledamot i stipendienämnden

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Vilhelm Hayen
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Den 20 juli beslutade styrelsen
att fastställa datumen för den Nationella Sessionen 2022 till 9-13 mars 2022.

Den 21 juli beslutade styrelsen
att godkänna Riskbedömningen för PM Summit 2.

Den 2 augusti beslutade styrelsen
att godkänna Riskbedömningen för BAT 2021.

§8. Styrelserond

Styrelsen pratar om hur deras engagemang har varit den senaste månaden. Diskussionen noteras
inte i protokollet då privat information förekommer.

§9. Kansliuppdatering

FR kom tillbaka från sin semester den 25:e juli. Sedan dess har hon bland annat bokfört med
föredetta kassör Joel Hultman och nuvarande kassör IG samt arbetat med ansökan för
organisationbidraget från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF). Framöver
ska hon fokusera på Erasmus+ ansökan för den nationella sessionen samt administrativa uppgi�er
gentemot banken.

§10. Rapport från utskottet för NSP

Utskottet har färdigställt en tidsplan och projektplan att arbeta ute�er under den närmaste tiden.
PM Summit 2 anordnades av utskottet och hölls i Göteborg 22-23 juli. MA anser att eventet var
väldigt lyckad och hänvisar till §18 Utvärdering av PM Summit för mer detaljer. Ansökan för
officials på de regionala sessionerna har öppnats. Utskottet planerar även att anordna en
Organisers’ Summit under sensommaren där organisers för de regionala sessionerna kommer
bjudas in för att delta i olika utbildningar. FR fortsätter med en uppdatering av den nationella
sessionen och projektledarens arbete.

MA ajounerar mötet kl. 10:45

Mötet återupptas kl. 11:00

§11. Rapport från utskottet för decentralisering

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Vilhelm Hayen
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Utskottet har ha� uppstartsmöten med samtliga regionala ordföranden. EM berättar att samtliga
gick bra. En stor fråga för utskottet har även varit portföljsystemet i de regionala styrelserna där
utskottet planerar att komma med ett förslag till de regionala ordförande så snart som möjligt.
Utskottet för decentralisering har under juli månad anordnat en digital kick-off för de regionala
styrelserna. EM, VH, TH och JN tycker alla att eventet var lyckat men att det var synd att inte alla
regioner var representerade på eventet. Framöver ska utskottet fokusera på de sista
förberedelserna inför Board Academic Training (BAT) och portföljer i de regionala styrelserna.

§12. Rapport från utskottet för lärarfrågor
Inget möte har tagit plats med utskottet på grund av brist på tider där alla kan delta. Ett möte är
tänkt att hållas under augusti månad där främst EYP Partner School konceptet och förberedelser
inför lärarprogrammet ska diskuteras.

§13. Rapport från utskottet för kommunikationsfrågor
Hemsidan har offentliggjorts. Utskottet har gått vidare med Nordic Mentorship Programme
anordnat av EUP Finland. VH hade ett möte med representanter från EUP Finland samt alla valda
mentorer där planen för projektet diskuterades. EM frågar vilken roll EUP Sverige har i
marknadsföringen och VH berättar att EUP Sverige primärt delar information som EUP Finland
publicerar. Protokollet noterar att en diskussion om samarbetet med ett konsultbolag som
utskottet har arbetat med tog plats.

§14. Rapport från utskottet för aktiviteter och kampanjer
Utskottet har börjat planera den första kampanjen som är tänk att hållas i september där målet är
att koppla kampanjen till the Conference on the Future of Europe. Utskottet har inte hört så mycket
från Committees of EYP Sweden sedan början av juli där chairperson Alina Modrzejewska ska
sammanställa den slutgiltliga produkten till utskottet. Utskottet hoppas kunna ha en avslutande
diskussion med samtliga i kommitten.

§15. Ekonomiuppdatering
IG redogör för ändringar i budgeten med bakgrund till inköp av programvara samt går igenom
kvartalsrapporten för det andra kvartalet av kalenderåret.

Styrelsen beslutar på förslag av IG
att fastställa budgeten tillsvidare,
att godkänna kvartalsrapporten för kvartal två (2).

§16. LSU Representantskap 2021
MA redogör för vad LSU Representantskap 2021 är och berättar att EUP Sverige förväntas skicka ett
ombud och att en ytterligare deltagarplats finns tillgänglig för styrelsen. MA meddelar att hon kan

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Vilhelm Hayen
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delta som ombud och frågar styrelsen om någon annan vill delta. FR säger att hon kan delta som
övrig deltagare.

Styrelsen beslutar på förslag av VH
att välja MA till ombud för EUP Sverige till LSU Representantskap 2021

§17. Winners week i Aachen för Karlspriset 2020
MA berättar att Karlspriset är ett pris som EUP Sverige sökte 2020 med de regionala sessionerna
2019 som underlag. EUP Sverige vann nationellt i Sverige men fick inte priset internationellt. Alla
nationella vinnare från 2020 och 2021 är nu inbjudna till ett event i Aachen, Tyskland för att
presentera sitt projekt och nätverka med andra vinnare. MA redogör kort för upplägget av eventet
samt att en video med bilder utan ljud ska sättas ihop för ceremonin. Utskottet för kommunikation
uppdras att göra detta. MA kan inte delta men redogör för att EM kan det.

Styrelsen beslutar på förslag av MA
att välja EM till EUP Sveriges representant till Winners Week i Aachen för Karlspriset 2020.

§18. Utvärdering PM Summit 2
JN tycker att eventet var lyckat men tror att projektledarna blev väldigt trötta med så många
moduler. Han föreslår att man planerar fler korta pauser för att hålla upp energin. VH tycker att
eventet var framgångsrikt och att det var uppskattat av projektledarna. Han anser även att lokalen
som användes fungerade väldigt bra och uppmanar styrelsen att skaffa sig en egen kontakt där
istället för att gå igenom en föredetta styrelseledamot som tidigare gjorts. MA poängterar att
riskbedömningen inte alltid följdes som den borde och uppmanar förbundsstyrelsen att tänka på
detta under framtida event.

MA ajounerar mötet kl. 12:13

Mötet återupptas 13:32.

§19. Skolrekrytering
EM redogör för att skolrekryteringen de senaste åren primärt har gjorts av de regionala styrelserna
men att förbundssamordnaren tog ett stort ansvar för detta förra året och detta visade goda
resultat. EM föreslår därför att skolrekryteringen hamnar primärt på förbundssamordnarens bord
istället för de regionala styrelserna då detta är mer effektivt och en relativt enkel uppgi� för
förbundssamordnaren. FR svarar att detta skulle gå bra. EM berättar att Syd och Öst brukar ha runt
6-7 skolor medan Väst o�a når upp till 10 skolor per session, men att det såklart varierar från år till
år. I år kommer även Öst att ha deltagare från Nord som deltar på sessionen då ingen regional
session i Nord kommer arrangeras. VH säger att projektledarna är medvetna om detta. EM berättar

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Vilhelm Hayen
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att det är viktigt att NSP utskottet och kontaktpersonerna för de regionala projektledarna har en
löpande dialog med projektledarna om hur många delegater de kan ta emot och hur många de
förväntar sig i sin budget. EM poängterar också ut att skolor som har varit med de senaste 3 åren
ska enligt konceptet för EYP Partner Schools bjudas in och erbjudas en plats först, men att nya
skolor också gärna få kontaktas. AE frågar hur det brukar gå till när nya skolor kontaktas och MA
svarar att man o�ast kontaktar rektorn för samhällsprogrammet om en sådan finns med
information.

EM berättar även att hon planerar att kontakta Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för en
möjlighet att delta i deras nyhetsbrev till skolor. Detta är en möjlighet som en kontakt på SKR
tidigare nämnt men som behöver utforskas mer.

AE föreslår att man erbjuder möjligheten till nya skolor att få hälsa på under en session för att
förstå formatet bättre innan de eventuellt bestämmer sig för att delta året därpå. Detta skulle
underlätta för både elever och lärare att förstå sig på konceptet innan de deltar i
uttagningsprocessen. EM frågar även ifall kommunikationsutskottet skulle kunna skapa en
informationsvideo om de olika delarna av en session som kan skickas till nya skolor.

MA frågar styrelsen om 10 skolor per session är ett rimligt mål. EM tycker att det låter bra men att
vissa regioner antagligen kommer gå över detta.

§20. Medlemsrekrytering
FR berättar att MUCF återigen har meddelat att organisationer som söker organisationsbidraget
kan välja vilket år man väljer som underlag för sin ansökan. FR frågar därför styrelsen hur man vill
ställa sig till detta. VH och AE anser att man borde behålla målet med 1 000 medlemmar under
2021 men att fokus ska ligga på att hitta nya verktyg att rekrytera medlemmar som är mer effektivt.
EM berättar att hon är delad. Å ena sidan är detta ett bra tillfälle att bryta den onda cirkeln där
medlemsrekrytering endast sker under hösten och att ingen orkar göra mer på våren på grund av
den stora stressen som skapas, men att detta även innebär en risk då 2021 då inte kan användas
som underlag för bidragsåret 2023. FR poängterar ut att det inte är garanterat att den onda cirkeln
bryts bara för att kravet på 1 000 medlemmar tas bort då problemet är mer omfattande än så. FR
och VH föreslår att förbundsstyrelsen tar på sig det primära ansvaret för medlemsrekryteringen
istället för att förlita sig på den regionala styrelsen. De regionala styrelserna ska fortfarande ha ett
fokus på medlemsrekrytering och ges verktyg att rekrytera medlemmar, men att de sätter sina
egna mål baserat på tidigare medlemsantal i respektive region och att förbundsstyrelsen inte
sätter lika stor press.

MA föreslår streck i diskussionen för detta möte men att förbundsstyrelsen under BAT ska ge de
regionala styrelserna verktygen de behöver för medlemsrekryteringen men att förbundsstyrelsen

Ordförande Sekreterare Justerare
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fortsätter diskussionen om vilket underlag som ska användas samt om målet med 1 000
medlemmar ska bestå under styrelsemötet i september.

§21. Policy for sessions in the Covid-19 pandemic
MA presenterar policy for sessions in the Covid-19 pandemic, en policy som antogs av
förbundsstyrelsen förra året på grund av den rådande Covid-19 pandemin men redogör även för
att denna inte har antagits av denna förbundsstyrelse. Hon frågar styrelsen vad i den här policyn
de skulle vilja se ändras tills styrelsemötet i september där förbundsstyrelsen förväntas ta beslut
om policyn. AE frågar hur styrelsen ställer sig till Covid 19 vaccin-pass och EM frågar styrelsen om vi
vill kräva att alla deltagare är fullt vaccinerade. JN och VH anser inte att detta ska krävas då vissa
deltagare kommer att stoppas från att delta. AE tycker att full vaccinering eller negativt test senast
72 timmar innan ska krävas och att hon som lärare skulle känna sig tryggare då, speciellt då lärare
som är med kan vara i riskgrupp. MA medger att hon känner sig delad i frågan. EM berättar att hon
inte är bekväm med att tillåta ovaccinerade att delta vid ett stort event såsom en session. Även om
detta innebär att vissa ungdomar under 16 eller till och med under 18 inte kan delta då de inte är
vaccinerade anser hon att detta är det enda ansvarsfulla valet. FR håller med och anser att krav på
vaccinering eller negativ test är det bästa alternativen.. VH varnar för att dra förhastade slutsatser
och ta ett beslut för tidigt. Han påpekar att många skolor och universitet i Sverige har tagit beslutet
att man kan samlas i större grupper såsom i klassrum med 30-40 personer. EM svarar att det är
viktigt att förbundsstyrelsen utgår från vad vi själva tycker är rätt, vilka rekommendationer finns
från Folkhälsomyndigheten och att vi prioriterar hälsan av våra deltagare, istället för att utgå från
de beslut som andra har tagit. MA poängterar ut att inget beslut ska tas idag utan att
förbundsstyrelsen ska fortsätta fundera på frågan och se hur pandemin utvecklas.

MA återgår till policyn och presenterar de punkter hon anser behöver ses över innan ett beslut kan
tas. EM frågar vem som förväntas göra ändringarna. MA svarar att utskottet för NSP kommer arbeta
med policyn samt att den skickas till projektledarna och presidiet som får möjligheten att lägga till
risker och åtgärder. VH föreslår att hela förbundsstyrelsen delges den uppdaterade policyn på
styrelsemötet i september för diskussion och att den sedan skickas till projektledarna samt
presidenter för samtliga sessioner. MA poängterar även ut att det är viktigt att policyn är klar i god
tid att bli skickad till skolor för att säkerställa att alla deltagare känner sig trygga med hur EUP
Sverige kommer hantera Covid-19 under sessionerna. AE berättar att hon förra året inte bestämde
sig för att delta på sessionen innan förbundsstyrelsen hade antagit och skickat policy for sessions
in the Covid-19 pandemic och att vi därför inte ska vänta alltför länge innan den färdigställs och
skickas till skolorna. MA föreslår även att en förkortad och förenklad version av policyn tas fram för
att skickas till alla deltagare så att den lättare kan förstås och följas.

EM frågar styrelsen om vi kan uppdra utskottet för NSP att gå igenom policyn innan hela
förbundsstyrelsen diskuterar policyn i stort. VH föreslår att förbundsstyrelsen innan utskottet för
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NSP går igenom policyn får gå igenom policyn individuellt och skicka punkter till utskottet att ta
del av i sin diskussion.

MA ajounerar mötet kl. 15:03

Mötet återupptas kl. 15:18

Paus

§22. Aktiviteter kopplade till Conference of Europe
VH ber förbundsstyrelsen att komma med förslag på aktiviteter som utskottet för kampanjer och
aktiviteter kan anordna i samband med The Conference on the Future of Europe. VH berättar att vi
även kan använda de regionala sessionerna som aktivitet att koppla till Europakonferensen,
istället för att planera nya aktiviteter. MA föreslår att om vi kopplar sessionerna till konferensen kan
det vara bra att anordna en kampanj som kopplar till hur våra unga medlemmar vill se Europas
framtid inom specifika områden. EM frågar vad för fördelar det finns med att koppla de regionala
sessionerna till konferensen. VH svarar att politiker har flaggat för att de är intresserade att delta på
event som är kopplade till konferensen samt att det är god marknadsföring. Vidare är tanken med
konferensen att samla in ett brett underlag och att det därför även kan finnas en möjlighet för oss
att skicka iväg resolutionerna som skapas under de regionala sessionerna som del av det
underlaget. FR frågar om våra sessioner är för begränsade i form av deltagande och målgrupp för
att passa konferensen. VH anser inte att detta kommer vara ett problem. EM frågar JN, som enda
kontaktperson för projektledarna närvarande, hur han tror att projektledarna skulle reagera ifall vi
föreslår att koppla sessionerna till konferensen. Han svarar att han tror att detta skulle hjälpa med
insamling av ekonomiska medel och marknadsföring samt att detta endast skulle ses som positivt,
men att han kommer se till att fråga dem för att säkerställa detta. VH tillägger att sessionernas
teman redan passar väldigt bra och att inget sådant skulle behöva ändras. VH frågar även vem som
är ansvarig för att ta detta vidare och föreslår att utskottet för NSP ser till att kontakta
projektledarna och med deras godkännande tar utskottet för kampanjer och aktiviteter detta
vidare.

§23. Uppdatering EUP Nord
FR berättar att tanken är att lägga projektet med EUP Nord på paus tills de regionala sessionerna
har tagit plats. Tanken är att uppmuntra nords delegater på de regionala sessionerna att delta i den
regionala styrelsen i Nord. EM tillägger att den personliga kontakten som kan skapas under de
regionala sessionerna kommer vara i fokus för att engagera Nords medlemmar. FR tillägger att
innan de regionala sessionerna kommer fokus ligga på att se till att Nord är representerade på Östs
regionala session.
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MA tillägger att hon tror att grunden till problemet med EUP Nord är att regionen är så stor. Hon vill
därför skicka med utskottet för decentralisering att fokusera på att skapa nav av engagemang i
Nord så att engagerade medlemmar enklare kan lära känna varandra, träffas och arbeta
tillsammans.

§24. Nationella kampanjer
MA frågar utskottet för kampanjer och aktiviteter om de har ytterligare diskussionsfrågor att ta upp
angående förslag på nationella kampanjer. FR berättar att utskottet redan har tagit upp det som de
har jobbat med och att de behöver mer tid innan de har ett färdigt förslag på en nationell kampanj.

§25. Förberedelse inför BAT 2021
EM berättar att BAT 2021 kommer att hållas i Malmö där deltagarna kommer att bo på Quality Hotel
The Mill i centrala Malmö och utbildningarna kommer att hållas på Malmö Borgarskola. EM
påminner alla att planera sina moduler och poängterar att förbundsstyrelsen kom överens under
Kick-Offen att alla moduler ska ha en interaktiv del samt att BAT som helhet ska ha ett större socialt
fokus. Hon påpekar även att förbundsstyrelsen måste vara mer noggranna med att följa
riskbedömningen än förra året. Varje region kommer att vara representerade på BAT. EM frågar JN
hur planeringen av mat har gått. JN redogör för att mat kommer att beställas för båda dagarna.
Styrelsen rekommenderar några restauranger. En riskbedömningen beslutades om innan
styrelsemötet och EM uppmuntrar alla deltagare från förbundsstyrelsen måste se till att
riskbedömningen följs.

§26. Övriga frågor

Bilder och samtyckesblanketter
Utskottet har diskuterat en eventuell bildbank men har stött på ett problem i relation till samtycke.
Problemet är att EUP Sverige har bilder på människor där samtyckesblanketterna inte går att hitta.
Det finns delade åsikter i utskottet om dessa bilderna får användas eller inte. EM svarar att hon
tycker man ska vara väldigt försiktig e�ersom vi då inte vet om en viss person har godkänt att bli
fotograferad. VH tycker att vi borde gå igenom det digitala arkivet för att se vart vi har samlat
samtyckesblanketter för tidigare sessioner. Dock flaggar han även för att det kan bli problematiskt
att behöva behålla varje samtyckesblankett i det digitala arkivet då det snabbt uppkommer i
hundratals dokument. EM poängterar ut att explicit samtycke krävs för att bilder ska få publiceras
och frågar om det finns brist på bilder som vi vet att vi får använda. FR säger att det finns brist på
sådana bilder. EM frågar om det är möjligt att samla in samtycke genom ett registreringsformulär
istället för en separat samtyckesblankett. MA säger att hon inte tror att det är möjligt då en
underskri� behövs och är man under 16 år krävs en vårdnadshavares signatur. FR säger att den
enda säkra vägen är att spara alla separata samtyckesblanketter. EM förtydligar för styrelsen att vi
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under sessioner alltid skickar denna blankett till deltagarna innan sessionen och att de eller deras
vårdnadshavare förväntas signera detta och ta med det till sessionen. FR svarar att tidigare
dokument inte ligger på kontoret utan att tidigare projektledare antagligen har fått med sig dessa
själv. Hon summerar även att styrelsen verkar vara överens att vi inte ska använda bilder om vi inte
har sparade samtyckesblanketter. MA påpekar att vi behöver se till att samla in
samtyckesblanketter under BAT och uppdrar utskottet för kommunikation att göra detta.

Committees of EYP Sweden (COES)
FR frågar styrelsen hur vi vill gå vidare med Committees of EYP Sweden (COES) under hösten.
Förslagen på bordet är att antingen ha två ronder, en innan de regionala sessionerna och en e�er,
eller om vi endast ska ha en lång rond under hela höstterminen. EM frågar om utskottet har hört
någonting från Chairperson Alina Modrzejewska om vad hon tycker om tiden som projektet gavs
under våren. Inget i utskottet har hört något om detta från henne. EM föreslår att endast en rond
organiseras under oktober-december och att man fokuserar på att marknadsföra kommitteerna
samt hur COES-rundan avlsutas i december för att locka delegater från de regionala sessionerna
till den andra rundan som eventuellt kan startas upp i januari. Hon tror att detta blir bäst rent
arbetsmässigt för utskottet. VH håller med. Han tar även upp att en COES runda i januari även
skulle kunna kopplas till Konferensen om Europas framtid.

Förskottsbetalning av internationella deltagaravgi�er
MA berättar att MA, VH och EM hade ett möte med det internationella kontoret där vi kom fram till
att EUP Sverige önskar förskottsbetala deltagaravgi�er för de internationella sommarsessionerna.
Detta skulle då regleras genom ett kontrakt. Vidare ska MA och EM samtala med
verksamhetsrevisorerna angående detta. Totalt är det tänkt att täcka kostnader för tre
sommar-sessioner för hela svenska delegationen.

Utbildning genom Sveriges Elevkårer
Tidigare under året bokade FR en utbildning för förtroendevalda som ges av Sveriges Elevkårer
som skulle ha tagit plats den 8:e augusti. På grund av brist på deltagare kommer detta
utbildningstillfälle nu att flyttas. MA vill att styrelsen gör det tydligt för de regionala
förtroendevalda att detta är ett bra tillfälle för att få veta mer om styrelsearbete.

Stipendienämnden
Protokollet noterar att Stipendienämnden har delat ut ett (1) stipendium till en medlem.
Förbundsstyrelsen blev noterade om detta via mail.

Kommunikation kommande veckor
VH berättar att utskottet för kommunikation planerar att skapa en plan för inlägg på sociala medier
och frågar om styrelsen har något specifikt de skulle vilja se kommer upp på sociala medier den

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Vilhelm Hayen

Stamp



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)
Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-04

Sida 12(13)

kommande månaden. MA säger att hon gärna ser att förbundsstyrelsens utskott och EUP Sveriges
National Safe Person presenteras så snart som möjligt.

Möteshandlingar
MA föreslår att kvartalsrapporten för kvartal två (2) till handlingarna.

Styrelsen beslutar på förslag av MA
att lägga kvartalsrapporten för kvartal två (2) till handlingarna.

FR lämnar mötet.

§27. Anställningsavtal
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§28. Mötets avslutande
MA förklarar mötet avslutat kl. 16:50.
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