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Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)
Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2021-12-18

Sida 2(30)

§1. Mötets öppnande

Förbundsordförande MA öppnar mötet kl. 10:00 dag 1

§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 TH till justerare för mötet.

§5. Fastställande av röstlängd

Styrelsen beslutar

att fastställa röstlängden till 7 personer kl. 10:04 dag 1

Röstberättigade:

MA

EM

IG

AE

VH

TH

--

JN

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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Styrelsen beslutar

att fastställa röstlängden till 5 personer kl. 12:38 dag 1

Röstberättigade:

MA

EM

IG

–

–

TH

--

JN

Styrelsen beslutar

att fastställa röstlängden till 7 personer kl. 13:20 dag 1

Röstberättigade:

MA

EM

IG

AE

VH

TH

--

JN

Styrelsen beslutar

att fastställa röstlängden till 6 personer kl. 15:30 dag 1

Röstberättigade:

MA

EM

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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IG

AE

–

TH

--

JN

Styrelsen beslutar

att fastställa röstlängden till 7 personer kl. 11:05 dag 2

Röstberättigade:

MA

EM

IG

AE

VH

TH

–

JN

Styrelsen beslutar

att fastställa röstlängden till 5 personer kl. 14:56 dag 2

Röstberättigade:

MA

EM

IG

–

–

TH

--

JN

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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§6. Fastställande av dagordning

MA föreslår att punkt 12 “Urval av delegationer till NS 2022” läggs till. Punkterna däre�er justeras

följaktligen.

Styrelsen beslutar på förslag av MA

att fastställa dagordningen

§7. Beslut mellan möten

Den 13 December beslutade styrelsen

att bidra ekonomiskt med 2000 SEK till Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

§8. Styrelserond

De närvarande har en intern konversation om mående och engagemang den senaste tiden.

Protokollet noterar att VH deltar digitalt.

§9. Kansliuppdatering

FR har varit sjukledig på heltid sedan 18 oktober och började arbeta på halvtid sedan 22 november.

Därför har FR fokuserat på administration och ekonomisk hantering. Hon har inte varit så

involverad i utskottsarbetet på grund av det men kommer att återgå till heltidsarbete e�er

årski�et. E�er årsski�et får kansliet en även ny kontorsplats. FR har även en genomgång av det

digitala verktyget Sprida Kunskap som kan användas av förtroendevalda vid överlämningar. Hon

tipsar samtliga närvarande att använda verktyget samt uppmuntrar utskottet för NSP att

presentera verktyget för de avgående projektledarna. FR har även varit på en informationsträff

med Internationella Kontoret om ett samarbete med de baltiska nationalkommittéerna och ett

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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projektbidrag från Svenska Institutet. Mer om detta under punkt 32 “Projekt tillsammans med

Internationella kontoret i samarbete med de baltiska länderna”. E�er årsski�et kommer FR att

arbeta med bokföring för att färdigställa kvartal 4 samt ta del av utskottsarbetet igen.

FR meddelar även att den nationella sessionen 2022 har fått avslag på Erasmus+ Ung och Aktiv

bidragsansökan. Detta innebär att majoriteten av den ekonomiska finansieringen av sessionen

måste sökas från andra håll. Bland annat har FR, IG och EM deltagit vid ett möte med

projektledaren och skapas en finansieringsplan. Vidare har IG uppdragits med att minska budgeten

för den nationella sessionen samt undersöka hur organisationen kan bidra ekonomiskt till

sessionen.

MA meddelar att EUP Sverige har blivit beviljade organisationsbidraget från Myndigheten för

Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor på 1 449 937 kronor för bidragsåret 2022.

Förbättringsmöjligheter som myndigheten listar är bland annat att de ser negativt på att det finns

ett släktskap mellan ledamöter och verksamhetsrevisorer samt att verksamhetsrevisorerna

granskar en del av sitt egna arbete då dessa var förtroendevalda under föregående verksamhetsår.

EM berättar att organisationen behöver inleda en dialog med myndigheten för att se till att dessa

situationer inte uppstår igen.

FR meddelar även att anledningen till hennes frånvaro är att hon är gravid. Detta kommer även

innebära att en vikarie behöver rekryteras då FR går på föräldraledighet senare under våren. MA

föreslår därför att styrelsen tillsätter en rekryteringskommitté bestående av MA, EM, och IG.

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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Styrelsen beslutar på förslag av MA

att tillsätta en rekryteringskommitté för att rekrytera en vikarie till förbundssamordnare

bestående av MA, EM och IG.

§10. Ekonomiuppdatering

IG berättar att han ännu inte har hunnit göra en ekonomisk sammanställning för de regionala

sessioner men att detta kommer att presenteras antingen via mail innan julledigheten eller på

styrelsemötet 7-8 januari. Han berättar även att organisationen redan har betalat lite mindre än

häl�en av kostnaden för hotellet för NS vilket motsvarar 125 333 kronor. Det kommer även

tillkomma en avgi� för bokföring då Grant Thornton anlitades för sammanställningen av kvartal 3

på grund av tidsbrist. Budgetposterna för programvara och kontorsmaterial har också stigit. IG

berättar att både Väst och Öst blev beviljade projektbidrag för respektive lärarprogram under de

regionala sessionerna. På grund av avslaget av Erasmus+ ansökan kommer IG även att se över

budgeten och möjligheterna om finansiering av NS 2022.

Styrelsen beslutar på förslag av IG

att fastställa budgeten tillsvidare

MA ajounerar mötet kl. 11:25 dag 1

Mötet återupptas kl. 11:39 dag 1

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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§11. Rapport från utskottet för NSP

MA berättar att utskottet har sedan det senaste styrelsemötet arbetat med de regionala

sessionerna som avslutades i slutet av November och därmed påbörjat att skriva utvärderingar till

volontärerna på sessionerna. Utskottet har även påbörjat planeringen inför uttagningsprocessen

(NSP) 2022/2023 och beslutat att målet är att rekrytera minst 5 projektledare; en för samtliga

regioner samt en för den nationella sessionen 2023. Vidare har utskottet påbörjat planeringen av

ett utvärderande evenemang för projektledarna för de regionala sessionerna 2021.

§12. Urval av delegationer till NS 2022

BS och PW lämnar rummet på grund av känslig information som uppkommer i följande diskussion.

AE väljer också att lämna då hon är kontaktperson för en av skolorna som är med i

uttagningsprocessen. VH lämnar också rummet frivilligt då han har släktskap med en av

delegaterna som deltar i uttagningsprocessen.

MA går igenom kraven för att gå vidare inom uttagningsprocessen i enlighet med Policy för den

Nationella Uttagningsprocessen . Därmed kan slutsatsen dras att Malmö Idrottsgymnasium från RS1

Syd och Amerikanska Gymnasiet från RS Väst inte kan gå vidare då delegationerna inte var

fulltaliga . MA berättar även att två delegater från Kungsholmens Gymnasiums delegation har2

deltagit på internationella sessioner utomlands under sommaren 2021 samt varit volontärer på

svenska regionala sessioner hösten 2021 utanför uttagningsprocessen innan de deltog i

uttagningsprocessen genom deltagande på den regionala session i Eskilstuna 2021. Policyn för den

Nationella Uttagningsprocessen uttrycker att “uttagningsprocessen ska ske på lika villkor för

samtliga deltagande skolor” och därför “får en elev ej delta [i uttagningsprocessen] om denna

2 Protokollet noterar att förbundsstyrelsen gavs ytterligare information den 21 december 2021 via mail att
Amerikanska Gymnasiet bidrog med en fulltalig delegation och att delegaten förbundsstyrelsen trodde
saknades hade registrerats utanför delegationen.

1 Policy för den Nationella Uttagningsprocessen (NSP) finns att tillgå på EUP Sveriges hemsida.

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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tidigare deltagit i samma eller högre instans av uttagningsprocessen. [_ _ _]. Delegationer med en

delegat/flera delegater som tidigare deltagit i samma eller högre instans av uttagningsprocessen

diskvalificeras från [uttagningsprocessen]”. MA frågar styrelsen hur de ställer sig till delegaternas

tidigare engagemang i relation till policyns bestämmelser. TH anser inte att ett sådant tidigare

engagemang ska straffas i och med att samtliga deltagande inte har ingått i någon

uttagningsprocess då EUP Sverige inte inkluderar de internationella sessionerna på sommaren

som en del av uttagningsprocessen. JN håller inte med och anser att deltagande på en

internationell session oavsett ger ett orättvist övertag och därmed går det emot policyn. FR

påpekar att policyn specifikt nämner att den högre instansen som påpekas ska ingå i

uttagningsprocessen för att vara grund för diskvalificering.  Hon anser att formuleringen är otydlig

och att styrelsen bör fundera på att föreslå en ändring i policyn till årsmötet där grunden för

diskvalificering förtydligas. De närvarande är överens om att deltagande på en internationell

session utanför en delegation samt deltagande på en session som volontär inte ligger till grund för

diskvalificering. JN berättar att han också är medveten om att de två delegaterna i frågan har

deltagit vid ytterligare en internationell session under hösten 2021 och deltog då som en del av

skolans delegation. MA dubbelkollar informationen och meddelar att skolan i fråga blev tilldelade

en plats med en fulltalig delegation till den internationella sessionen under uttagningsprocessen

2018/2019. På grund av Covid-19 pandemin senarelades sessionen och skolan fick då välja

delegater internt då deltagarna i den ursprungliga delegationen hann ta studenten. TH anser att

han personligen tycker att ett straff för tidigare engagemang är synd men ly�er att han tolkar det

som att deltagande som del av en delegation på en internationell session som skolan har fått en

plats vid genom uttagningsprocessen är grund för diskvalificering i enlighet med policyn. MA ly�er

även att hon vid granskning av informationen från JN även ser att två av delegaterna från samma

delegation som diskuteras går i tredje året på gymnasiet. Även detta är grund för diskvalificering i

enlighet med Policy för den Nationella Uttagningsprocessen.

Styrelsen beslutar på förslag av MA

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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att diskvalificera Kungsholmens Gymnasium, Amerikanska Gymnasiet och Malmö

Idrottsgymnasium i uttagningsprocessen 2021/2022 .3

MA berättar att en  Head of Jury på de regionala sessionerna har använt ett annat poängsystem än

de andra två och att det därför är svårt att jämföra poäng mellan sessionerna. Hon påpekar även

att högsta och lägsta poäng givna skiljer sig åt mycket mellan sessionerna och att detta ytterligare

gör det svårt att jämföra. Därför föreslår MA att styrelsen väljer 5 skolor från varje session, samtliga

skolor representerade av EUP Nord, samt ytterligare 3 skolor baserat på rankningen av Jury

teamen.

att välja 20 skolor till den nationella sessionen i Lund 2022 .4

att välja Procivitas Gymnasium Malmö, S:t Petri Gymnasium, Malmö Borgarskolan, Campeon

Frigymnasium och Hässleholm Tekniska Gymnasium från den regionala sessionen i Syd till den

nationella sessionen 2022.

att välja Jämtland Wargentin Gymnasium och Skvaderns Gymnasium från region Nords

representation på den regionala sessionen i Öst till den nationella sessionen 2022.

4 Protokollet noterar att förbundsstyrelsen beslutade att välja 21 skolor till den nationella sessionen i Lund
2022 via mail den 21:a december 2021.

3 Protokollet noterar att förbundsstyrelsen beslutade att häva diskvalificeringen av Amerikanska Gymnasiet
den 21:a december 2021 via mail då delegationen var fulltalig vid den regionala sessionen.

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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att välja IEGS, S:t Eskils Gymnasium, Enskilda Gymnasium, Kungstensgymnasiet, Europaskolan

Strängnäs, Anna Whitlocks Gymnasium och Viktor Rydberg Djursholm från den regionala sessionen

i Öst till den nationella sessionen 2022.

att välja IHGR, Klara Teoretiska Gymnasium, Ingrid Segerstedts Gymnasium, Bäckängsgymnasiet,

Donnergymnasiet och Göteborgs Högre Samskola. från den regionala sessionen i Väst till den

nationella sessionen 2022 .5

BS, PW och AE återansluter sig till mötet.

§13. Rapport från utskottet för decentralisering

TH ger en uppdatering från utskottet för decentralisering. Utskottet har fokuserat på

medlemsrekrytering med tävlingar i de regionala styrelserna samt i förbundsstyrelsen. De har även

arvoderat en medlem för att rekrytera medlemmar baserat på ett arvoderingskontrakt. EM berättar

att medlemsantalet nu ligger på 750-770 medlemmar. Mer om medlemsrekrytering under punkt

20. TH och IG anordnade även ett avslutningsevent inför julledigheten för de regionala styrelserna

tidigare i veckan

§14. Rapport från utskottet för lärarfrågor

Utskottet har inte ha� ett möte sedan senaste styrelsemötet men planerar att börja arbeta på

lärarprogrammet under den nationella sessionen som AE kommer att leda. AE kommer även bjuda

5 Protokollet noterar att förbundsstyrelsen även belsutade att välja Amerikanska Gymnasiet till den
nationella sessionen 2022 via mail den 21:a december 2021.
Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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in lärare från Skåne-området som inte har varit med i EUP som gäster till den nationella sessionen i

Lund 2022. Detta för att locka fler skolor till organisationen.

§15. Rapport från utskottet för kommunikationsfrågor

Utskottet har arbetat med kvartalets nyhetsbrev som skickades ut den 6:e december samt att

sammanställa material från sessionerna på social medier. Vidare ska utskottet lägga ut ett

tack-inlägg till samtliga officials från de regionala sessionerna samt att påbörja ett arbete för att

diversifiera innehållsformatet på sociala medier. MA frågar utskottet om de kan publicera allt i

relation till de regionala sessionerna senast i slutet av december. Däre�er sätter utskottet ett stopp

för material kopplade till sessionerna.

§16. Rapport från utskottet för aktiviteter och kampanjer

Projektet Committees of EYP Sweden (COES) har avslutat deras arbete och utskottet ska ha ett

avslutande event med kommittén i början av Januari. På det vill utskottet att så många som

möjligt från förbundsstyrelsen ska delta. EM frågar även om representanter från de regionala

styrelserna skulle vilja delta på detta. BS och PW ser båda positivt på det. Utskottet har även

kontaktat EU Minister Hans Dahlgrens pressekreterare för att anordna en intervju med Hans

Dahlgren i samband med en kampanj om demokrati samt att bjuda in Hans Dahlgren som talare

till den nationella sessionen. Utskottet inväntar svar.

§17. Extern representation

VH deltog på EUP Finlands årsmöte och det Nordiska Mentorsskapsprogrammets avslutande event

17-19 december. EUP Sverige deltog i projektet med mentorer och mentees.

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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§18. Presentation av rapport för kvartal 3

IG går igenom kvartalsrapporten för kvartal 3. Han berättar att resultatet är negativt på grund av

brist på inkomster under kvartal 3. Dock finns inkomst kvar från organisationsbidraget från MUCF

som betalades ut under kvartal 2. Därför innebär det negativa resultat i kvartalsrapporten inte ett

negativt besked för organisationens ekonomi överlag.  IG noterar även att rapporten för kvartal 3

presenteras vid ett skede där kvartal 4 nästan har passerat. Detta är på grund av problem vid

inbokning av bokföring. EM tar upp möjligheten att se över Policy för ekonomisk hantering så att

det finns bestämmelser om när rapporterna senast måste presenteras, för att se till att ändringar i

kommande kvartal kan göras i god tid. EM föreslår även att styrelsen beslutar att lägga

kvartalsrapporten för kvartal 2 till handlingarna då denna inte kom med i protokollet från 4:e

augusti då kvartalsrapporten för kvartal 2 godkändes.

Styrelsen beslutar på förslag av IG

att godkänna kvartalsrapporten för kvartal 3.

att lägga kvartalsrapporten för kvartal 3 till handlingarna.

Styrelsen beslutar på förslag av EM

att lägga kvartalsrapporten för kvartal 2 till handlingarna.

MA ajounerar mötet kl. 13:22 dag 1

Mötet återupptas kl. 14:26 dag 1

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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§19. Uppdatering Regionala Styrelser

BS berättar att arbetet i EUP Väst går bra och att det som står näst på agendan är att få tillgång till

deras bankkonto. FR och MA berättar att en firmatecknare måste ta med sig originalkopian eller en

vidimerad kopia av det konstituerande styrelsemötesprotokollet samt årsmötesprotokollet från

EUP  Västs årsmöte 2021. EM berättar att Västs medlemsantal låg på 305 medlemmar den 28:e

November.

PW berättar att det har varit svårt att sammankalla hela styrelsen till möten men det är något de

arbetar på. Framåt planerar de att fokusera på medlemsrekrytering, anordna en kick-off för

lokalföreningar samt anordna en debatt för medlemmar som kan komma att vara i samarbete med

en annan organisation.

MA frågar hur förbundsstyrelsen kan förbättra sin kommunikation med de regionala styrelserna.

PW föreslår att viktig information skickas via mail istället för på Slack. BS föredrar Slack. EM

föreslår att viktig information skickas både via mail och Slack.

§20. Medlemsrekrytering

EM berättar att organisationen idag har cirka 770 medlemmar och att målet är 1 000 medlemmar

innan årsski�et. Detta är en uppgi� som måste göras klart innan förtroendevalda får julledighet.

EM berättar att alla förtroendevalda förväntas rekrytera minst ytterligare 15 medlemmar var och

för att nå målet på 1 000 medlemmar. FR frågar även om kommunikationsutskottet kan skapa ett

inlägg om att registrera sig som medlem som alla förtroendevalda kan dela. EM föreslår även att

utskottet betalar för att marknadsföra det inlägget.

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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§21. Ändringar i utskottssystemet

BS och PW lämnar mötet på förfrågning av MA då följande diskussion rör personliga aspekter av

ledamöternas engagemang.

MA och EM presenterar ett nytt förslag på medlemskap i utskottssystemet. Förslaget ser ut på

följande vis:

Utskott för Decentralisering:

EM (Vice-sammankallande)

JN

TH

IG

FMS (Sammankallande)

Utskott för National Selection Process (NSP):

MA (Vice-sammankallande)

JN (Särskilt ansvar för den nationella sessionen i uttagningsprocessen 2021/2022 och 2022/2023)

TH (Särskilt ansvar för de regionala sessionerna i uttagningsprocessen 2022/2023)

FSM (Sammankallande)

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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Utskott för Kampanj och Aktiviteter:

VH (Vice-sammankallande)

IG

TL

FSM (Sammankallande)

Utskott för Kommunikation

TL (Vice-sammankallande)

JN

VH

FSM (Sammankallande)

Utskott för Lärarfrågor

AE (Vice-sammankallande)

EM

TH

FSM (sammankallande)

Detta förslag innebär att ansvaret för de regionala sessionerna och rollen som kontaktperson för

de regionala projektledarna i uttagningsprocessen 2022/2023 tas över av TH. EM noterar också att

dessa ändringar kommer komma i effekt i Januari om de bifalls av styrelsen och att samtliga

Ordförande Sekreterare Justerare
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kontaktpersoner för de regionala projektledarna i uttagningsprocessen 2021/2022 fortsatt kommer

att behålla detta ansvar tills dess att projektledarna fullt har avslutat sina uppdrag.

Styrelsen beslutar på förslag av MA

att uppdatera medlemskapen i utskottet för Decentralisering till att inkludera EM, JN, TH, IG och

FR.

att uppdatera medlemskapen i utskottet för National Selection Process (NSP)  till att inkludera MA,

JN, TH och FR.

att uppdatera medlemskapen i utskottet för Kampanj och Aktiviteter till att inkludera IG, TL, VH

och FR.

att uppdatera medlemskapen i utskottet för Kommunikation till att inkludera TL, JN, VH och FR.

att uppdatera medlemskapen i utskottet för Lärarfrågor till att inkludera AE, EM, TH och FR.

Styrelsen beslutar på förslag av MA

att tilldela TH ansvaret som kontaktperson till projektledarna för de regionala sessionerna 2022.

att tilldela JN ansvaret som kontaktperson till projektledaren/na för den nationella sessionen

2023.

Protokollet noterar att JN fortsatt är tilldelad ansvaret som kontaktperson till projektledaren för

den nationella sessionen 2022 genom beslutet taget av styrelsen den 1:a juli.

§22. Utskottens funktioner
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Förbundsstyrelsen går igenom samtliga projektplaner inom alla utskott för att utvärdera halvåret

och indikera en påbörjad planering inför nästa år.

§23. Utvärdering av regionala sessionerna

Styrelsen utvärderar de regionala sessionerna var för sig.

RS Malmö 2021

TH anser att kommunikationen och ansvarsfördelningen var problematisk då varje sessionen hade

olika. Vidare anser han att en del uppgi�er i relation till  Policy for Sessions in the Covid-19

pandemic gjordes för sent och att viss information därmed var otydlig. EM frågar varför arbetet

som relaterade till policyn inte påbörjades direkt när policyn hade antogs av styrelsen i september.

TH tror att anledningen är att annat som uppstod prioriterades. FR påpekar att detta kan vara en

lärdom för JN och den nationella sessionen.

RS Eskilstuna 2021

JN berättar att tidshantering ibland var problematisk samt att Eskilstunas “masterplan” var6

alldeles för generell och därmed skapades onödig stress för projektledarna. MA frågar om lokalen

för generalförsamlingen var stor nog för antalet deltagare i enlighet med Policy for Sessions in the

Covid-19 Pandemic. JN och EM svarar att lokalen inte innehöll tillräckligt med platser för att hålla

varannan plats tom, men tillägger att det fanns gott om plats mellan varje stol. Därför anser JN och

EM att distans mellan varje delegat var möjlig.

RS Borås 2021

6 “Masterplan” refererar till det schema projektledaren/na skapar för organisatörsgruppen.
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MA anser stämningen på sessionen hade kunnat vara bättre och föreslår att framtida sessioner

möjliggör för mer kontakt mellan volontärer inom olika team. JN anser att detta hade varit bra för

samtliga sessioner. Detta tilläts inte i enlighet med Policy for Sessions in the Covid-19 Pandemic

men är ett medskick till nästa session som inte berörs av den policyn. Det förekom även bristande

kommunikation mellan förbundsstyrelsen och projektledarna angående vissa lokaler. EM anser att

förbundsstyrelsen generellt behöver bli bättre på att skriva kontrakt i relation till de regionala

sessionerna och externa samarbetspartners för att fastslå överenskommelsen. EM nämner även att

mallar för sådana kontrakt beroende på område såsom lokal, mat, finansiering etc. skapas av

utskottet för NSP så att varje kontrakt inte behöver skrivas om på nytt inom varje region och varje

år.

Generellt

MA tycker att arbetsdokumentet för den nationella uttagningsprocessen skulle ha delats med

projektledarna.  IG anser att han själv hade kunnat vara mer involverad med budgeten för varje

regional session men att detta lades på is e�er att han tog över rollen som förbundskassör. TH

håller med men tycker även att ansvaret för detta låg på fler personer än IG och att systemet med

tre kontaktpersoner för de regionala sessionerna gjorde att samarbeten med ytterligare

medlemmar i förbundsstyrelsen försvårades. MA tycker även att tydligare instruktioner för kontroll

av format som görs av  förbundsstyrelsen på varje session kunde ha skickats ut innan sessionens

start. EM poängterar även att en mall för resolutionshä�et borde ha skickats till samtliga

presidenter på sessionerna.

TH ly�er vidare att det var problematiskt hur ansvaret delades upp mellan National Safe Person

och Event Safe Person. MA håller med och påpekar att det blir förvirrande för delegater vem de ska

kontakta samt att delegaterna inte har någon koppling till nuvarande National Safe Person då han

inte kunde delta under veckodagar. Denna problematik anser EM kan uppstå vid flera tillfällen och

att det är viktigare att det finns en tydlig person som har en starkare koppling till organisationen
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och kan vara närvarande vid hela sessionen som bär ansvaret. IG ly�er att det var ett bra upplägg

på Borås 2021 då en extern Event Safe Person deltog under majoriteten av sessionen.

Vidare ly�er MA att det var olyckligt men oundvikligt att ingen representant från förbundsstyrelsen

med tillgång till ett bankkort var närvarande på den regionala sessionen i Öst.

Lärarprogrammen

MA ly�er att det tyvärr blev en del misskommunikation i relation till lärarprogrammet på RS Malmö

2021. Det var inte optimalt att den som i slutändan var ansvarig även var en volontär på sessionen.

EM föreslår att vi framöver inte accepterar ansökningar från ordförande från de regionala styrelsen

till att vara delegat eller volontär på den respektive regionens session då denna bär ett stort ansvar

för lärarprogrammet. Hon ly�er även att förbundsstyrelsen inte fick någon information från den

regionala styrelsen i Öst angående lärarprogrammet innan sessionens start och blev heller inte

inbjuda, vilket är problematiskt då lärarprogrammet är det enda evenemanget för lärare i

organisationen under året. EM frågar BS och PW hur arbetet gick med lärarprogrammet och hur de

såg på kommunikationen med förbundsstyrelsen. BS och PW svarar båda att de inte var

involverade i det arbetet. EM och AE anser att guiden inför lärarprogrammet är tydlig att man ska

ha löpande kontakt med specifikt AE men att detta inte gjordes. Båda är överens om att guiden

samt förbundsstyrelsens kommunikation med de regionala styrelserna angående

lärarprogrammet kan behöva ses över.  MA berättar att en ändring från tidigare år var att det hölls

ett informell samtal med lärarna istället för att förbundsstyrelsen höll i en presentation vilket var

väldigt uppskattat.

MA ajounerar mötet kl. 17:31 dag 1

Mötet återupptas kl. 10:14 dag 2.
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VH och NP ansluter till mötet digitalt kl. 10:15.

MA återupptar diskussionen om de regionala sessionerna och frågar styrelsen vilket språk de anser

användes mest på sessionerna. JN svarar att volontärer pratade mycket engelska men att många

delegater pratade svenska både under kommittéarbetet och under pauser. Dock anser han att

detta ändrades ju längre delegaterna deltog på sessionen. IG svarar att både volontärer och

delegater pratade mycket svenska under pauserna men att samtliga pratade engelska under själva

arbetet. Han håller också med om att det blev bättre under sessionens gång. VH tycker att det är

rimligt att många delegater ibland pratar svenska men att det är viktigt att förbundsstyrelsen

agerar som gott exempel genom att använda engelska som arbetsspråk på sessionen. VH berättar

även att vissa delegater på RS Eskilstuna 2021 hade fått uppfattningen att det var en grund för

diskvalificering om man pratade svenska under sessionen. JN bekrä�ar att detta var ett rykte som

startades av en delegat e�er ett missförstånd.

MA frågar styrelsen om förbättringsområden e�er sessionens avslut. EM anser att

kommunikationen mellan förbundsstyrelsen och de ansvariga för media under sessionerna hade

kunnat vara mer tydligt så att alla bilder och mediala projekt kunde ha publicerats på sociala

medier närmare sessionens slut.

§24. Planering inför NSP 2022/2023

MA berättar att ansökningsperioden för projektledare till uttagningsprocessen (NSP) 2022/2023

kommer att påbörjas e�er styrelsemötet i januari där det kommer att marknadsföras att

organisationen letar e�er flera regionala och en nationell session till NSP 2022/2023. EM frågar om

utskottet för Kommunikation skulle kunna marknadsföra möjligheten innan ansökningsperioden
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börjar. Där kan de skapa inlägg där tidigare projektledarna får presentera sina reflektioner om

uppdraget och på så sätt inspirera ansökningar. MA frågar även styrelsen hur många sessioner

förbundsstyrelsen visionerar för NSP 2022/2023. VH ställer sig positivt till att sätta ett mål på 5-6

sessioner och tillåta flera sessioner i samma region. JN ställer sig skeptiska till förslaget då flera

regionala sessioner skulle innebära en större nationell session och undrar ifall organisationen

klarar av det. MA och VH svarar att det inte nödvändigtvis innebär en större nationell session utan

att organisationen även kan fortsätta med att välja cirka 20 skolor till nationella sessionen och

sedan erbjuda flera delegationer möjlighet till att delta på sessioner utomlands direkt e�er

deltagande i en regional session. TH öppnar upp för möjligheten att utöka antalet nationella

sessioner. EM anser att det motverkar sy�et med en nationell session och ställer sig mer positiv till

MA och VHs förslag samt möjligheten till att utöka storleken på den befintliga nationella sessionen.

Hon ly�er även att hon anser att fokus först och främst ska vara på att se till att region Nord har en

regional session innan organisationen satsar på flera sessioner i samma region.

Vidare öppnar VH även för möjligheten för skolor att skicka fler än en delegation. AE ser mycket

positivt på denna idé men noterar att om en skola ska skicka två eller fler delegationer behöver det

undvikas att dessa deltar på samma session då det skapar en underlig dynamik om den ena

delegationen går vidare i antagningsprocessen men inte den andra. Hon anser därmed att

organisationen alltså behöver expandera antalet sessioner per region för att idéen ska vara möjlig.

MA summerar diskussionen med slutsatsen att förbundsstyrelsen är öppen för flera regionala

sessioner om en session även kan anordnas i EUP Nord. Vidare frågar MA hur styrelsen vill

säkerställa att en session hålls i EUP Nord. VH tar upp att en aktiv medlem utanför EUP Sverige vid

flera tillfällen ansökt om att projektleda en regional session i region Nord men att tidigare

förbundsstyrelser har sett negativt på att denne inte har någon lokalkännedom i området som

denne har föreslagit. MA frågar hur denna förbundsstyrelse ställer sig till förslaget. EM svarar att

hon anser att det kan vara svårt om varken projektledaren eller några “core-organisers” talar7

svenska samt inte har någon lokal koppling till staden de föreslår. TH lägger till att listan på sådana

7 “Core-organisers” refererar till de organisatörer som väljs av och arbetar närmast projektledaren själv.
Dessa har ett större ansvar än ordinarie organisatörer i förarbetet av sessionen.
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potentiella projektledare inte är lång. EM skickar även med till utskottet att kontakta delegater från

Nord som deltog på RS Eskilstuna 2021 för att se om de är intresserade. Protokollet noterar att

styrelsen inte landade i någon slutsats om frågan om en extern projektledare till en regional

session i EUP Nord.

§25.  Fastställande av kalendarium för andra halvåret av verksamhetsåret

MA föreslår att styrelsen ändrar datumet för nästa styrelsemöte för att möjliggöra för

verksamhetsrevisorerna att delta för att presentera deras halvårsrevision av styrelsens förvaltning.

Styrelsemötet hålls på 7-8 Januari fysiskt i Stockholm. MA går igenom resterande punkter i

kalendariet.

Styrelsen beslutar på förslag av MA

att fastställa kalendariet tills vidare.

§26. Genomgång av verksamhetsplanen

Närvarande går igenom verksamhetsplanen och utvärderar första halvåret av verksamhetsåret.

NP lämnar mötet kl. 11:15 dag 2.

VH lämnar mötet kl. 11:20 dag 2.
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MA ajournera mötet kl. 11:20 dag 2.

§27. Mål för andra halvåret av verksamhetsåret

En workshop tar plats där närvarande deltagare delas in i mindre grupper för att utbyta tankar

kring målsättningar inom varje utskott samt kansliet för verksamhetsåret andra halvår. Deltagarna

samlas sedan för diskussion i helgrupp. Förbundsstyrelsen sätter även mål för januari.

§28. BNC redovisning

MA uppdaterar närvarande om mötet med Board of National Committees (BNC) som VH deltog på

5-7 november. Bland annat berättar MA att Governing Body tog upp EUP Sverige som exempel

inom diskussionen om den internationella kommunikationspolicyn. Där användes EUP Sveriges

demokratikampanj som inleddes under våren 2021 som exempel på ett brott mot policyn och hur

nationalkommittén inte får göra enligt policyn. EM ser inte positivt på att Governing Body tar upp

EUP Sverige som exempel när detta endast var en intern varning, inläggen togs bort direkt när

detta ly�es och inget beslut togs om att organisationen bröt mot policyn. Hon anser att exemplet

var onödigt för sy�et av diskussionen.

Förbundsstyrelsen har tidigare diskuterat en punkt angående ekonomisk finansiering med bidrag

från nationalkommittéerna som togs upp under BNC-mötet. En aspekt som förbundsstyrelsen

tidigare diskuterat är kravet om demokratiska rättigheter vid finansiering såsom möjligheten att

rösta om ansvarsfrihet samt godkänna budget. VH tog upp detta men fick inget svar. Inget beslut

togs om punkten om finansiering då detta var en diskussionspunkt.

MA ajounerar mötet kl. 13:05 dag 2.

Ordförande Sekreterare Justerare
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Mötet återupptas kl. 13:40 dag 2.

§29. Kommunikation för andra halvåret av verksamhetsåret

Styrelsen uppdrar utskottet för kommunikation att presentera en kommunikationsplan för

kommande halvår till styrelsemötet i januari.

§30. Kampanjer för andra halvåret av verksamhetsåret

Styrelsen uppdrar utskottet för kampanjer och aktiviteter att presentera ett förslag på kampanjer

för kommande halvår till styrelsemötet i januari.

§31. Kick-off med de regionala styrelserna

Utskottet för decentralisering meddelar att de planerar att anordna en digital kick-off med de

regionala styrelserna i januari. PW uppmuntrar utskottet att ha ett socialt fokus på kick-offen

istället för ett utbildande fokus. Även ett fokus på att diskutera vad varje styrelse planerar framåt

kan integreras. PW och BS indikerar att dagarna tisdag till torsdag på kvällen är de tiderna där flest

är tillgängliga. PW anser även att information om detta bör gå ut via Slack samt e-mail. Utskottet

berättar att information om eventet kommer att skickas ut under första veckan av januari för att ta

plats den tredje veckan. EM frågar ifall de regionala representanterna är intresserade av att vara

med i planeringen av vissa delar av eventet. BS och PW säger att sådant intresse finns. IG tar sig an

ansvaret att kontakta regionerna närmare eventet för att stämma av om detta.

§32. Projekt tillsammans med Internationella kontoret i samarbete med de baltiska länderna

MA har tidigare ha� möten med representanter från det internationella kontoret gällande ett

projekt i samarbete med de baltiska nationalkommitéerna som skulle kunna finansieras av ett

bidrag från Svenska Institutet. Internationella kontoret skulle då skriva en sådan ansökan för

projektet. Med denna finansiering skulle EUP Sverige kunna anställa en projektledare som

arbetsleds av det internationella kontoret. MA berättar att ett exempel på projekt är Summer

Academy och därmed kan internationella kontoret arbetsleda den anställda. EM anser att det
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verkar oklart hur samarbetet med ett baltiskt land ska se ut när vi i nuläget inte har kontakt med

någon om ett sådant projekt samt att vi inte kan säkerställa att EUP Sverige inte behöver bidra

ekonomiskt till det här projektet. Då den nationella sessionen tidigare i veckan fick avslag på

Erasmus+ ansökan anser hon att det innebär en ekonomisk risk som organisationen inte är i ett

läge att ta sig an. EM tycker även att EUP Sverige inte borde initiera ett projekt i denna storlek som

inte är riktat mot organisationens medlemmar. TH håller med och lägger till att det verkar som att

EUP Sverige endast är en mellanhand och att detta inte blir EUP Sveriges projekt utan istället

internationella kontorets projekt. MA svarar att detta inte blir helt och hållet EUP Sveriges projekt

utan att det internationella kontoret ansvarar för många delar. TH fortsätter med att projektet inte

känns som ett samarbete med ett baltiskt land utan mer ett samarbete med internationella

kontoret. MA svarar att det baltiska landet som bjuds in inte behöver delta allt för mycket. EM

frågar vad det är EUP Sverige får ut av denna möjlighet. MA svarar att det ger stöd för ett större

internationellt projekt. EM anser att att organisationens medlemmar inte får ut någonting från ett

sådant projekt och att organisationen därför inte borde gå in i ett sådant samarbete. EM

ifrågasätter också varför det internationella kontoret inte har bjudit in baltiska länder till mötet för

att diskutera vilket slags projekt som skulle vara av intresse istället för att EUP Sverige och

internationella kontoret ska bestämma det och sedan hitta en baltiskt nationalkommitté. TH

tycker inte heller att det känns tryggt med upplägget om den anställda. EM håller med då detta

skulle innebära ett arbetsgivaransvar för en anställd som organisationen i praktiken inte

arbetsleder. Hon tillägger även att då projektet skulle löpa över ett år innebär det även att ett

sådant beslut skulle innebära att ett arbetsgivaransvar läggs på en framtida förbundsordförande

som inte kan ta ställning till om de är bekväma med upplägget om att ta ansvar för en anställd som

inte arbetsleds av EUP Sverige. MA summerar att styrelsen ställer sig negativt till ett samarbete

med internationella kontoret där en person ska anställas av EUP Sverige men arbetsleds av

internationella kontoret samt är skeptiska till att de baltiska nationalkommittéerna inte har blivit

involverade i processen tidigare. Dock ser styrelsen positivt på ett fortsatt samarbete med de

baltiska nationalkommittéerna för ett framtida projekt som eventuellt kan finansieras av ett bidrag

från Svenska Institutet.

§33. Medlemskap i EUP Sverige
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MA inleder diskussionen om vad våra medlemmar får ut av sitt medlemskap då hon i nuläget inte

ser att vår dagliga verksamhet och aktiviteter speglar det som medlemmarna vill ha ut av sitt

medlemskap. TH och AE tycker att organisationens medlemmar bör få tillgång till mer möjligheter

såsom förtroendeuppdrag i organisationer som EUP Sverige samarbetar med samt andra

möjligheter som innebär att medlemmar kan lära sig mer om den Europeiska Unionen (EU). IG

ly�er även möjligheten till att erbjuda och marknadsföra utbildningar som kräver mindre

engagemang än vad sessioner kräver. EM vill att styrelsen ska utforska möjligheten att öppna

ansökningar till styrelsen i klusterföreningarna istället för att fortsätta med nuvarande struktur där

medlemmar bjuds in. Tidigare har styrelsen antagit att ett sådant intresse inte finns men

möjligheten har inte utforskats. Detta kan agera som ett uppdrag med låg engagemangströskel

men EM poängterar att konceptet måste utvecklas.

PW anser att även enkla tips, råd och möjligheter till medlemmar gör att medlemskapet blir

mycket mer attraktivt och att organisationen kan bli bättre på att marknadsföra vad man får ut av

ett medlemskap i EUP Sverige. TH ly�er att organisationen fokuserar mycket på lokalföreningar

men att dem utanför uttagningsprocessen faller mellan stolarna. EM anser att Committees of EYP

Sweden är ett projekt där sådana medlemmar kan engagera sig i och att projektet måste få  större

utrymme i organisationens sociala medier. IG vill även att EUP Sverige ska erbjuda möjligheter för

medlemmar som har tagit studenten från gymnasiet. EM ly�er förslaget som TL ska presentera om

en universitetssession i samarbete med FN-förbundet (MUN) samt att kommittéen i COES som

precis har avslutats bestod endast av sådana medlemmar. På samma spår föreslår TH att

förbundsstyrelsen utforskar möjligheten att rikta sig till grundskoleelever i årskurs 8 och 9 med

aktiviteter och anpassade sessioner. EM och PW håller med och anser att denna målgrupp just nu

står utan en organisation som erbjuder det EUP Sverige kan erbjuda dem. EM ly�er möjligheten att

anordna en regional session som riktar sig mot grundskolor istället för gymnasieskolor som då inte

ingår i uttagningsprocessen. PW tillägger att volontärer för sådana sessioner kan finnas inom

lokalföreningarna och därmed kan även dem aktiveras. EM föreslår att utskottet för

decentralisering tar idén vidare och utforskar möjligheten och intresset på grundskolor.

AE lämnar mötet kl. 14:30 dag 2.

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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MA tar upp möjligheten för medlemmar att gratis beställa ett “uppstartskit” från EUP Sverige där

man får profilmaterial, information och ett välkomstmeddelande hemskickat. MA visar också upp

ett tidigare informationsblad och skickar med utskottet för kommunikation att uppdatera denna.

JN föreslår att denna uppdateras och inkluderas i goodiebagen som delegaterna som deltar i den

nationella sessionen ska få.

BS lämnar kl. 14:50 dag 2.

§34. Aktiviteter under andra halvåret för verksamhetsåret

TH vill gärna se en paneldebatt med riksdagspartierna inför riksdagsvalet. IG tar upp idén att

medlemmarna kan ställa frågor till beslutsfattare genom EUP Sverige och att förbundsstyrelsen

sedan anordnar event eller intervjuer där dessa beslutsfattare svarar på frågorna. TH föreslår att

man kombinerar dessa ideer. Utskottet för Kampanjer och Aktiviteter tar detta vidare.

MA återgår till idén som PW ly�e om ett generellt fokus på engagemang i civilsamhället som inte

nödvändigtvist har en koppling till EU och ly�er att ett tidigare projekt inom EUP Sverige,

Empowerment Project, som anordnade event där fokus låg på arbetslivsrelaterade ämnen lockade

många deltagare. PW föreslår även att enklare projekt såsom tips inför universitetsansökningar

kan anordnas av EUP Sverige med hjälp av alumner.

MA ly�er även idén att högprofilerade alumner med spännande jobb ska få ta plats på sociala

medier. EM uppmanar även utskottet för kommunikation att spendera pengar på marknadsföring.

Styrelsen skickar med dessa idéer till utskottet för Kampanjer och Aktiviteter att ta vidare.

§35. Universitetssession med FN-förbundet (MUN)

MA berättar att TL är ansvarig för detta projekt och då hon inte är närvarande föreslår MA att

styrelsen bordlägger punkten till styrelsemötet i januari.

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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Styrelsen beslutar på förslag av MA

att bordlägga punkt 35 “Universitetssession med FN-förbundet (MUN)” till nästa styrelsemöte

§36. FloMembers

EM berättar att det digitala verktyget för medlemsregistret FloMembers har inneburit en del

problem då en del funktioner som är basala för EUP Sverige finns inte tillgängliga. I juli påbörjade

förbundsstyrelsen en prenumeration för programmet och köpte då prenumerationen för ett år,

men EM föreslår nu att styrelsen avbryter denna prenumeration.

Styrelsen beslutar på förslag av EM

att avsluta prenumerationen hos FloMembers

§37. Julledighet

MA förklarar att julledigheten börjar först när medlemsrekryteringen är avslutad. Ju tidigare den

avslutas desto tidigare kan förbundsstyrelsen ta julledighet. Med det sagt föreslår MA att

förbundsstyrelsen avstår att arbeta med EUP från och med 1-5 januari samt jula�on. På kvällen

den 5:e januari förväntas förbundsstyrelsen samlas digitalt. Med det sagt föreslår även MA att

annat arbete än den kopplad till medlemsrekrytering avslutas innan jula�on och återupptas den

5:e januari.

§38. Övriga frågor

Möteshandlingar

EM föreslår att kvartalsrapporterna för kvartal 2 och 3 samt utskottsrapporterna läggs till

handlingarna.

Styrelsen beslutar på förslag av EM

att lägga kvartalsrapporterna för kvartal 2 och kvartal 3 samt utskottsrapporterna till

möteshandlingarna.

§39. Mötets avslutande

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman
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MA förklarar mötet avslutat kl. 15:12.

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Tim Hultman



Kvartalsrapport Q2
Datum: 01/07-2012

Isak Horgosi Gerhardsson

Kvartalsrapport - Q2

Lista över kvartalets in- och utbetalningar:

Se bifogat kontoutdrag.

Kvartalets resultat:
Resultatet var för kvartalet 62 093 SEK. Resultatet blev positivt då vi fick årets ena halva av
MUCF bidraget under kvartalet och ej hade spenderat mer än den summan.

Sammanfattning av kvartalet:

Kvartalet har visat på en organisation med ett starkt fortsatt ekonomiskt välmående.
Framförallt e�ersom MUCF bidraget har fått behållas som en följd av Covid-19 pandemin
vilket lett till en starkare ekonomi med ett större disponibelt kapital än vad organisationen
är van vid. Covid-19 har också lett till färre stora utgi�er då digitala event har en betydligt
mindre kostnad för organisationen. Som exempel hölls Årsmötet digitalt och där föll en
relativt stor kostnad i princip bort helt.

Övergripande ekonomisk planering för nästkommande (nuvarande) kvartal:

Med en förhoppningsvis fortsatt lättnad på restriktioner kommer organisationen att kunna
fortsätta med mer fysisk aktivitet som vi ser och sett under den senaste tiden med t.ex PM
Summit och kommande BAT. Det kommer leda till ökade utgi�er även om vi fortsatt
behöver leta e�er fler sätt att använda våra MUCF pengar för att slippa att bli
återbetalningsskyldiga.
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Bokf. datum Tran. datum Valutadatum Transaktionstyp Referens Belopp (SEK) Bokfört saldo

Saldo 2021-06-30 1 245 661,01

2021-06-30 2021-06-30 2021-07-01 Bankgiro
inbetalning 50050186 730 133,50 1 245 661,01

2021-06-30 2021-06-30 2021-06-30 Kortköp/uttag UNGAPPED AB -552,50 515 527,51

2021-06-30 2021-06-30 2021-06-30 Kortköp/uttag COOP
JÄRNTORGET -130,00 516 080,01

2021-06-30 2021-06-30 2021-06-30 Kortköp/uttag COOP
JÄRNTORGET -320,00 516 210,01

2021-06-30 2021-06-30 2021-06-30 Kortköp/uttag Foodora AB -1 014,00 516 530,01

2021-06-30 2021-06-30 2021-06-30 Kortköp/uttag Spreadshirt.net -6 003,00 517 544,01

2021-06-30 2021-06-30 2021-06-30 Kortköp/uttag TEX-MEX AB -836,00 523 547,01

2021-06-29 2021-06-29 2021-06-29 Kortköp/uttag Foodora AB -935,00 524 383,01

2021-06-29 2021-06-29 2021-06-29 Kortköp/uttag Foodora AB -846,00 525 318,01

2021-06-29 2021-06-29 2021-06-29 Kortköp/uttag Foodora AB -834,00 526 164,01

2021-06-29 2021-06-29 2021-06-29 Kortköp/uttag MAXI ICA
STORMAR -1 414,30 526 998,01

2021-06-28 2021-06-28 2021-06-28 Kortköp/uttag iZ *Mejan AB -414,00 528 412,31

2021-06-28 2021-06-28 2021-06-28 Kortköp/uttag StickerApp Swede -333,00 528 826,31

2021-06-28 2021-06-28 2021-06-28 Kortköp/uttag FH KUNGSBRON
HO -2 712,50 529 159,31

2021-06-28 2021-06-28 2021-06-28 Kortköp/uttag FH KUNGSBRON
HO -3 465,00 531 871,81

2021-06-28 2021-06-28 2021-06-28 Kortköp/uttag FH KUNGSBRON
HO -2 887,50 535 336,81

2021-06-28 2021-06-26 2021-06-26 Kortköp/uttag ICA NARA
SERGELS -139,85 538 224,31

2021-06-28 2021-06-26 2021-06-26 Överföring via
internet JN1648 -148,00 538 364,16

2021-06-28 2021-06-25 2021-06-25 Kortköp/uttag PRESSBYRÅN -600,00 538 512,16

2021-06-28 2021-06-25 2021-06-25 Kortköp/uttag CLAS OHLSON -449,00 539 112,16

2021-06-28 2021-06-25 2021-06-25 Kortköp/uttag PANINI INTERNAZI -311,00 539 561,16

2021-06-28 2021-06-25 2021-06-25 Kortköp/uttag HAWAII POKE HP
B -375,00 539 872,16

2021-06-24 2021-06-24 2021-06-24 Kortköp/uttag SCANDIC KLARA F -3 367,00 540 247,16

2021-06-24 2021-06-24 2021-06-24 Kortköp/uttag Klarna*adlibris. -6 600,00 543 614,16

2021-06-24 2021-06-24 2021-06-24 Överföring Lön Felici -22 481,00 550 214,16

2021-06-24 2021-06-24 2021-06-24 Överföring Arvode VP -1 400,00 572 695,16

2021-06-24 2021-06-24 2021-06-24 Överföring via
internet 836246888 -2 882,36 574 095,16

2021-06-24 2021-06-24 2021-06-24 Överföring via
internet Arvode årsmötess -999,00 576 977,52

2021-06-24 2021-06-24 2021-06-24 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -15 000,00 577 976,52

Transaktioner

Kontohavare Företagskonto (SEK)
Eup  Sverige 802414-8259 8105-9,983 756 014-4 EYP

Exporten inkluderar
2021-04-01 till 2021-06-30

Sida 1 (4)
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Bokf. datum Tran. datum Valutadatum Transaktionstyp Referens Belopp (SEK) Bokfört saldo

2021-06-23 2021-06-23 2021-06-23 Överföring via
internet 741741458 -999,00 592 976,52

2021-06-23 2021-06-23 2021-06-23 Överföring via
internet 475885988 -124,00 593 975,52

2021-06-23 2021-06-23 2021-06-23 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -42 407,00 594 099,52

2021-06-21 2021-06-19 2021-06-19 Kortköp/uttag ADOBE CREATIVE
C -358,75 636 506,52

2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 Bankgiro
inbetalning 50050186 15 000,00 636 865,27

2021-06-18 2021-06-18 2021-06-18 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -375,00 621 865,27

2021-06-15 2021-06-15 2021-06-15 Kortköp/uttag VectorStock -339,36 622 240,27

2021-06-14 2021-06-14 2021-06-14 Kortköp/uttag PAYPAL
*WPASTRA. -2 161,92 622 579,63

2021-06-14 2021-06-14 2021-06-14 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -17 413,00 624 741,55

2021-06-14 2021-06-12 2021-06-12 Kortköp/uttag COMVIQ.SE
TOPUP -250,00 642 154,55

2021-06-11 2021-06-11 2021-06-11 Kortköp/uttag PADDLE.NET*
REVS -833,79 642 404,55

2021-06-09 2021-06-09 2021-06-09 Kortköp/uttag APPLE.COM/SE -845,00 643 238,34

2021-06-09 2021-06-09 2021-06-09 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -103 263,00 644 083,34

2021-06-08 2021-06-08 2021-06-08 Överföring via
internet MA1433 -2 882,36 747 346,34

2021-06-04 2021-06-04 2021-06-04 Pris betalning 1210604949672 -1,50 750 228,70

2021-06-04 2021-06-04 2021-06-04 Europabetalning 1210604949672 -143 121,58 750 230,20

2021-06-03 2021-06-03 2021-06-03 Överföring via
internet TH1344 -145,00 893 351,78

2021-06-01 2021-06-01 2021-06-01 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -395,00 893 496,78

2021-06-01 2021-06-01 2021-06-01 Bg-bet. via internet Skatteverket -40 500,00 893 891,78

2021-05-31 2021-05-31 2021-05-30 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -617,00 934 391,78

2021-05-31 2021-05-31 2021-05-30 Kortköp/uttag ADOBE CREATIVE
C -358,75 935 008,78

2021-05-31 2021-05-31 2021-05-30 Kortköp/uttag ZOOM.US 888-799- -2 126,93 935 367,53

2021-05-27 2021-05-27 2021-05-27 Kortköp/uttag ICA KVANTUM
MALM -12,00 937 494,46

2021-05-27 2021-05-27 2021-05-27 Överföring via
internet NS1601 -144,00 937 506,46

2021-05-27 2021-05-27 2021-05-27 Överföring via
internet VH1602 -254,00 937 650,46

2021-05-26 2021-05-26 2021-05-26 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -47 500,00 937 904,46

2021-05-25 2021-05-25 2021-05-25 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -18 613,00 985 404,46

2021-05-25 2021-05-25 2021-05-25 Överföring Arvode VP -1 400,00 1 004 017,46

Transaktioner

Kontohavare Företagskonto (SEK)
Eup  Sverige 802414-8259 8105-9,983 756 014-4 EYP

Sida 2 (4)
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2021-05-24 2021-05-24 2021-05-24 Kortköp/uttag Grundbulten 2000 -392,00 1 005 417,46

2021-05-24 2021-05-24 2021-05-24 Kortköp/uttag VARNHEMS
FALAFEL -45,00 1 005 809,46

2021-05-24 2021-05-24 2021-05-24 Överföring Lön Simon -27 930,00 1 005 854,46

2021-05-24 2021-05-24 2021-05-24 Överföring Lön Felici -22 481,00 1 033 784,46

2021-05-20 2021-05-20 2021-05-21 Kortköp/uttag Klarna *adlibris 2 500,00 1 056 265,46

2021-05-20 2021-05-20 2021-05-20 Överföring via
internet EUP VÄST - fika -540,00 1 053 765,46

2021-05-17 2021-05-17 2021-05-18 Bankgiro
inbetalning 50050186 500,00 1 054 305,46

2021-05-12 2021-05-12 2021-05-14 Bankgiro
inbetalning 50050186 500,00 1 053 805,46

2021-05-12 2021-05-12 2021-05-12 Kortköp/uttag ICA KVANTUM
MALM -36,00 1 053 305,46

2021-05-11 2021-05-11 2021-05-11 Kortköp/uttag Klarna *na kd co -300,00 1 053 341,46

2021-05-10 2021-05-10 2021-05-10 Överföring via
internet 8032540547127 -950,00 1 053 641,46

2021-05-05 2021-05-05 2021-05-06 Bankgiro
inbetalning 50050186 500,00 1 054 591,46

2021-05-04 2021-05-04 2021-05-05 Bankgiro
inbetalning 50050186 1 000,00 1 054 091,46

2021-05-03 2021-05-03 2021-05-03 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -1 987,00 1 053 091,46

2021-05-03 2021-05-03 2021-05-03 Bg-bet. via internet Skatteverket -21 500,00 1 055 078,46

2021-05-03 2021-05-03 2021-05-03 Kortköp/uttag HOLY GREENS AB -409,00 1 076 578,46

2021-05-03 2021-05-01 2021-05-01 Kortköp/uttag ZOOM.US 888-799- -2 139,88 1 076 987,46

2021-04-30 2021-04-30 2021-04-30 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -199,00 1 079 127,34

2021-04-29 2021-04-29 2021-04-30 Bankgiro
inbetalning 50050186 500,00 1 079 326,34

2021-04-28 2021-04-28 2021-04-29 Bankgiro
inbetalning 50050186 2 000,00 1 078 826,34

2021-04-27 2021-04-27 2021-04-27 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -20 188,00 1 076 826,34

2021-04-26 2021-04-26 2021-04-27 Bankgiro
inbetalning 50050186 1 000,00 1 097 014,34

2021-04-26 2021-04-26 2021-04-26 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -2 510,00 1 096 014,34

2021-04-26 2021-04-25 2021-04-25 Överföring Arvode VP -1 400,00 1 098 524,34

2021-04-23 2021-04-23 2021-04-26 Bankgiro
inbetalning 50050186 500,00 1 099 924,34

2021-04-23 2021-04-23 2021-04-23 Kortköp/uttag CITY SALLAD SKE -230,00 1 099 424,34

2021-04-22 2021-04-22 2021-04-22 Överföring Simon Lön -17 231,00 1 099 654,34

2021-04-22 2021-04-22 2021-04-22 Överföring Lön Felici -14 577,00 1 116 885,34

2021-04-21 2021-04-21 2021-04-21 Kortköp/uttag Klarna *adlibris -2 500,00 1 131 462,34

2021-04-20 2021-04-20 2021-04-20 Pris betalning 1210420652820 -1,50 1 133 962,34

2021-04-20 2021-04-20 2021-04-20 Europabetalning 1210420652820 -1 220,82 1 133 963,84

Transaktioner

Kontohavare Företagskonto (SEK)
Eup  Sverige 802414-8259 8105-9,983 756 014-4 EYP

Sida 3 (4)
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2021-04-20 2021-04-20 2021-04-20 Kortköp/uttag Spreadshirt.net -2 926,00 1 135 184,66

2021-04-19 2021-04-19 2021-04-19 Kortköp/uttag ADOBE CREATIVE
C -358,75 1 138 110,66

2021-04-16 2021-04-16 2021-04-16 Kortköp/uttag ICA NARA
SERGELS -15,00 1 138 469,41

2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 Kortköp/uttag Restaurang Nara- -455,00 1 138 484,41

2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 Kortköp/uttag COOP
JÄRNTORGET -52,90 1 138 939,41

2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 Kortköp/uttag COOP
JÄRNTORGET -360,00 1 138 992,31

2021-04-14 2021-04-14 2021-04-14 Kortköp/uttag COOP
JÄRNTORGET -52,90 1 139 352,31

2021-04-14 2021-04-14 2021-04-14 Kortköp/uttag Foodora AB -899,00 1 139 405,21

2021-04-14 2021-04-14 2021-04-14 Kortköp/uttag CITY SALLAD SKE -575,00 1 140 304,21

2021-04-14 2021-04-14 2021-04-15 Swish
+46768760934 1233219730 17,00 1 140 879,21

2021-04-13 2021-04-13 2021-04-13 Kortköp/uttag Foodora AB -779,00 1 140 862,21

2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 Kortköp/uttag BENTLEY HOTEL A -1 340,00 1 141 641,21

2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 Kortköp/uttag BENTLEY HOTEL A -2 565,00 1 142 981,21

2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 Överföring via
internet Verksamhetsbidra -7 034,00 1 145 546,21

2021-04-08 2021-04-08 2021-04-08 Kortköp/uttag VAPIANO GAMLA
ST -114,00 1 152 580,21

2021-04-07 2021-04-07 2021-04-07 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -199,00 1 152 694,21

2021-04-07 2021-04-07 2021-04-07 Kortköp/uttag Klarna *inf se -199,00 1 152 893,21

2021-04-07 2021-04-07 2021-04-07 Överföring via
internet AA1310 -356,00 1 153 092,21

2021-04-06 2021-04-06 2021-04-06 Bg-bet. via internet SKV -16 601,00 1 153 448,21

2021-04-06 2021-04-06 2021-04-06 Kortköp/uttag Elgiganten.se -12 490,00 1 170 049,21

2021-04-06 2021-04-05 2021-04-05 Kortköp/uttag Grundbulten 2000 -375,00 1 182 539,21

2021-04-06 2021-04-05 2021-04-05 Kortköp/uttag VARNHEMS
FALAFEL -30,00 1 182 914,21

2021-04-06 2021-04-03 2021-04-03 Kortköp/uttag INDEED
TEL+35312 -229,55 1 182 944,21

2021-04-01 2021-04-01 2021-04-01 Leverantörsbetalni
ng

301001005005018
6 -395,00 1 183 173,76

Ingående saldo 2021-04-01 1 183 568,76

Transaktioner

Kontohavare Företagskonto (SEK)
Eup  Sverige 802414-8259 8105-9,983 756 014-4 EYP

Sida 4 (4)



Kvartalsrapport Q3
Datum: 17/12-2021

Isak Horgosi Gerhardsson

Kvartalsrapport - Q3

Lista över kvartalets in- och utbetalningar:

Se bifogat kontoutdrag.

Kvartalets resultat:
- 221 148 SEK. En följd av framförallt ingen inkomst under den perioden.
-

Sammanfattning av kvartalet:

Kvartalet har visat på en organisation med ett starkt fortsatt ekonomiskt välmående. VI har
kunnat fortsätta på inslagen väg och ej ha� några större ekonomiska bekymmer. Dock
skall sägas att föreningen har varit försiktiga stundtals med spenderingar. Både med en
bank osäkerhet men också på grund utav en osäkerhet kring MUCF bidraget.

Övergripande ekonomisk planering för nästkommande (nuvarande) kvartal:

Pga problematik vid bokföring har rapporten dragit ut på tiden. Därav har nästan Q4
passerat. Inför Q1 är dock situationen stabil förutom att vissa utgi�er kan behöva sparas in
på pga att en osäkerhet finns kring Erasmus.
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Avser underlag till styrelsemöte
2021-12-18

Uppdatering från Utskottet för NSP

Uppdatering från Utskottet för NSP

Utskottets fokusområden:
Utskottet har under perioden ha� som fokus att:

1. Utförandet av RS Malmö
2. Utförandet av RS Borås
3. Utförandet av RS Eskilstuna
4. Påbörjat utvärderingen av de regionala sessionerna
5. Skrivit Evaluations till Projektledare, Editor, President och Head of Jury för de regionala

sessionerna
6. Påbörjat planeringen av NSP 2021/2022
7. Samlat ihop underlag för urvalet för delegationer till NS 2021
8. Erhållit av Erasmus+ besked för NS 2022

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

● Selection av delegationer till NS 2021
● Utvärdering av RS 2021

Utskottet närmaste planering:
Projektledare ska få utvärdera sessionerna med hjälp av ett nytt digitalt verktyg
Arbeta fram en plan för callet för projektledare för NSP 2022/2023 samt hålla en diskussion om
sessioner i Nord.



Avser underlag till styrelsemöte
2021-12-18

Uppdatering från Utskottet för Decentralisering

Uppdatering från Utskottet för Decentralisering

Utskottets fokusområden:
Utskottet har under perioden startat upp arbetet och ha� som fokus att:

1. Arbeta mot MUCFs medlemsrekryteringsmål genom att starta
medlemsrekryteringstävlingar i FS och RGS samt arvoderat medlemmar som rekryterar.

2. Varit i kontakt med RGS om kommunikationen med LF
3. Anordnat kick-out för RGS
4. Arbetat med att förbättra kommunikationen med RGS och få en bättre insyn i RGS arbete

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

● Godkänt EUP Östs och Västs  projektbidrag på XX XXX  respektive XXXX  kr till deras
lärarprogram

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

● Medlemsrekrytering i December

Utskottet närmaste planering:

● Skapa en mall till ett potentiellt uppstart event som RGS kan hålla för lokalföreningarna i
januari.



Avser underlag till styrelsemöte
2021-12-14

Uppdatering från Utskottet för Kommunikation

Uppdatering från Utskottet för Kommunikation

Utskottets fokusområden:

Under månaden har utskottet fokuserat på följande områden
● Kvartalets nyhetsbrev - skickades ut till EUP Sveriges medlemmar 6:e december
● Grafiskt material från sessionerna - sammanställt och presenterat på sociala medier
● Tack-inlägg för sessionernas PMs och officials
● Påbörjat arbetet med att diversifiera innehållsformatet på sociala medier

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

● Inga beslut har tagits under den aktuella perioden

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

● N/A

Utskottet närmaste planering:

Fortsätta utforska responsen från olika typer av Instagram inlägg
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