
Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)
Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-09

Sida 1(14)

Plats och tid: Stockholm kl. 10:45

Närvarande Förbundsstyrelsen:
MA Maja Ahlberg (Ordförande)
EM Elise Murphy (Vice Ordförande)
IG Isak Gerhardsson (Kassör)
AE Anna Ellmark (Lärarrepresentant)
VH Vilhelm Hayen (Ordinarie Ledamot)
TH Tim Hultman (Ordinarie Ledamot)
TL Tracie Lau-Berggren (Ordinarie Ledamot)
JN Jack Nassri (Ordinarie Ledamot)

Övriga Närvarande:
PS Paul Stone (Verksamhetsrevisor)
JH Joel Hultman (Verksamhetsrevisor)

Underskri�er: Paragrafer: §1-33

Sekreterare Elise Murphy 
St Andrews 15-11-2021

Ordförande Maja Ahlberg
Plats och datum

Justerare Anna Ellmark
Malmö 24-11-2021

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Anna Ellmark

Maja Ahlberg


Maja Ahlberg
Borås 18-11-2021



Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)
Styrelsemötesprotokoll

Sammanträdesdatum 2021-10-09

Sida 2(14)

§1. Mötets öppnande
Förbundsordförande MA öppnar mötet kl. 10:45

§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 AE till justerare för mötet.

§5. Fastställande av röstlängd
Styrelsen beslutar
att fastställa röstlängden till 7 personer kl. 10:55
Röstberättigade:
MA
EM
IG
AE
--
TH
TL
JN

Styrelsen beslutar
att fastställa röstlängden till 8 personer kl. 13:20
Röstberättigade:
MA
EM
IG
AE
VH

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Anna Ellmark
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TH
TL
JN

Styrelsen beslutar
att fastställa röstlängden till 5 personer kl.10:32
Röstberättigade:
MA
EM
--
AE
--
--
TL
JN

Styrelsen beslutar
att fastställa röstlängden till 7 personer kl.15:59
Röstberättigade:
MA
EM
IG
AE
VH
--
TL
JN

§6. Fastställande av dagordning
IG föreslår att flytta punkt 10 “Ekonomiuppdatering” till imorgon, förslagsvis att denne byter plats
med punkt 30 “Digital Konsultation med Sveriges Ungdomsrepresentanter till FN:s
klimattoppmöte COP26”

Styrelsen beslutar på förslag av MA
att fastställa dagordningen med ovan förslag

§7. Beslut mellan möten

Den 21 september beslutade styrelsen

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Anna Ellmark
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att anta Policy for Sessions in the Covid-19 pandemic

§8. Styrelserond
Styrelsen har en Inter diskussion om mående och engagemang den senaste tiden.

§9. Kansliuppdatering
I Felicia Richters frånvaro läser MA upp en skri�lig uppdatering. Sedan det senaste styrelsemötet
har förbundssamordnaren arbetat med Erasmus+ ansökan samt fokuserat mycket på
komplettering av MUCF ansökan. Hon har även ha� kontakt med deltagande skolor på de
regionala sessionerna, deltagit på ett Erasmus+ seminarium, arbetat med att engagera
universitetselever samt fortsatt arbete med rekrytering av en praktikant.

§10. Digital konsultation med Sveriges Ungdomsrepresentanter till FN:s klimattoppmöte COP26
De nuvarande ungdomsrepresentanterna från Sverige till FN:s klimattoppmöte COP26 har bett om
en digitalt konsultation med EUP Sveriges förtroendevalda samt övriga medlemmar för att bättre
representera svenska ungdomars åsikter. De har föreslagit ett datum och MA frågar om någon i
styrelsen kan delta. MA och IG kan delta. MA föreslår att representanter från de regionala
styrelserna tillges möjligheten att delta. EM föreslår att MA bjuder in samtliga i RGS för deltagande
för de som vill.

§11. Rapport från utskottet för NSP
TH, TL och JN ger en uppdatering av RS Syd, Väst och Öst i respektive ordning. En diskussion tar
plats angående General Assembly lokalen för Öst. JN berättar att lokalen som projektledarna nu
har i åtanke är för liten för att ha ett säte mellan varje deltagare och frågar styrelsen hur de känner
kring det. Protokollet noterar att detta då skulle gå emot bestämmelserna i Policy for Sessions in
the Covid-19 pandemin. Samtliga i styrelsen tycker att de borde kolla på alternativa ställen då
policyn for session in the covid-19 pandemic inte kan kompromissas med. JN meddelar att han
kommer prata med projektledarna. JN ger även en uppdatering om den nationella sessionen.

Vidare planeras även en organiser summit. IG ger en uppdatering. EM frågar vilket datum det ska
hållas. TH svarar att tanken är sista veckan av oktober men att exakt datum beror på deltagarnas
tillgänglighet.

MA berättar om processen att skriva Erasmus+ ansökan. Då organisationen söker ett nytt bidrag
samt då Erasmus+ har uppdaterat sin hemsida var processen annorlunda i år. Bland annat var
ansökan mycket längre än tidigare samt att upplägget på sidan gjorde det svårare att planera
skrivandet av ansökan.

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Anna Ellmark
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MA ajounerar mötet kl. 11:33

MA återupptar mötet kl. 11:43

§12. Rapport från utskottet för decentralisering
Förslaget på det nya arbetssättet presenterades för RGS ordförande. Både syd och väst hade redan
planerat att arbeta på ett liknande sätt och förslaget mottogs gott av Öst. EM berättar att en
medlemsrekryteringstävling i RGS samt bland övriga medlemmar just nu äger rum. Denna avslutas
den 25 oktober. EM berättar även att ytterligare cirka 200 medlemmar förväntas registrera sig den
kommande veckan då både Bäckängsgymnasiet samt S:t Eskils gymnasium har ha� varsin stor
in-school session. TH berättar att ett möte med RGS ordförande om Beginners Night har hållits.
Förutom att inte så många kom var mötet lyckat.

§13. Rapport från utskottet för lärarfrågor
MA läser upp rapporten från utskottet. Inga övriga kommentarer eller frågor uppkommer.

§14. Rapport från utskottet för kommunikationsfrågor
MA presenterar rapporten från utskottet. EM ly�er att utskottet bör leta e�er andra bilder än
sessions-bilden från Eskilstuna 2019 då den har använts för nyhetsbreven fler gånger redan. MA
säger att det skulle vara kul om man kunde registrera sig för att få nyhetsbrevet på något annat sätt
än genom medlemsregistret. Detta för att vissa medlemmar väljer bort nyhetsbrevet vid
registrering men sedan kanske ångrar sig. Hon föreslår att nyhetsbrevet även marknadsförs på
sociala medier med en tillhörande funktion att registrera sig för brevet även om man redan är
medlem. MA uppmuntrar även utskottet för kommunikation samt utskottet för kampanjer att
skapa en gemensam slack-kanal för att möjliggöra för bättre kommunikation mellan utskottet när
en kampanj är i gång.

EM ber utskottet att presentera Paul Stone som National Safe Person på sociala medier så snart
som möjligt.

§15. Rapport från utskottet för aktiviteter och kampanjer
Chairperson för Committees of EYP Sweden har valts och projektet startas den 15 oktober.
Kampanjen om konferensen för Europas framtid har startas och avlsutas 24 oktober.

§16. Extern representation
MA, EM och VH deltog på ett Board of Nordic National Committees (BNNC) möte där bland annat
det nya formatet för resolution booklet template och gemensamma förslag inför BNC diskuterades.

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Anna Ellmark
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MA deltog även på Folk och Försvars extrainsatt årsmötet. MA hade även ett möte med EYP
Networks executive Director där EUP Sveriges utveckling diskuterades.

Verksamhetsrevisorerna PS och JH ansluter till mötet kl.12:08.

MA ajounerar mötet kl.12:13

Mötet återupptas kl. 12:34

§17. Förberedelse inför de regionala sessionerna
VH ansluter till mötet kl. 12:35

MA frågar hur alla sessioner ligger till med Academic Prep Kits. Syd har fått dispens från 4
veckors-regeln på grund av problem med chairpersons. Väst kommer eventuellt skicka ut
Academic Prep Kit lite för sent. Öst ligger bra till. MA frågar hur det känns generellt inför
sessionerna. Protokollet noterar inte innehållet av denna diskussion då känslig information om
officials och projektledare förekommer.

Styrelsen ska även bestämma om vilka förtroendevalda som ska närvara vid de regionala
sessionerna som representanter av nationalkommitten (NC representanter). MA frågar först alla
kontaktpersonerna för de regionala sessionerna om de har möjlighet att åka på respektive session
sedan tillfrågas resterande styrelsemedlemmar om deras tillgänglighet.

EM föreslår att JN och EM deltar som NC representanter vid Eskilstuna 2021.

MA föreslår att TL deltar på Borås 2021 fredag och lördag, IG deltar lördag och söndag, samt att MA
deltar torsdag, fredag och söndag.

MA föreslår att TH deltar de dagarna han kan beroende på sitt schema, VH deltar garanterat
fredag-söndag och möjligen torsdag. MA deltar under hela sessionen på Malmö 2021

EM poängterar att beslutet om NC representanter idag inte utesluter att någon annan inte får åka
på en session eller att varje person måste åka även fast denne inte behövs. Beslutet garanterar
endast rätten till personerna som väljs att åka men utesluter inte att någon annan kan ges rätten
framöver samt att personerna har valet att inte åka ifall det är lämpligt

Styrelsen beslutar på förslag av MA

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Anna Ellmark
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att välja EM och JN som NC representanter till Eskilstuna 2021
att välja TL, IG och MA som NC representanter till Borås 2021
att välja TH, VH och MA som NC representanter till Malmö 2021

PS berättar att han har fått uppdraget som National Safe Person i hans roll som
verksamhetsrevisor. I denna roll ska han utse Event Safe Persons (ESP) till de regionala
sessionerna. Detta har han arbetat med den senaste månaden då han kontaktat lämpliga
medlemmar. Detta har varit svårt då listan på lämpliga personer är kort samt att intresset för rollen
är väldigt låg. Hittills har endast en person som kontaktats tackat ja till uppdraget som ESP på
Borås 2021. Därför föreslår PS att en av NC representanterna för varje session utses som Event Safe
Person. Detta innebär inte att personen inte samtidigt är NC representant, utan personen tillges
två uppdrag. Han poängterar ut att dessa måste hållas separerade där alla uppgi�er som
tillkännages personen i rollen som ESP tillkommer PS och inte förbundsstyrelsen. Han betonar att
denna situation inte är optimal men han ser hellre att det är lämpliga personer som tillsätts i rollen
än någon med limiterad insyn i organisationen. PS berättar att han ly�e denna problematik om
liten målgrupp till EYPs Governing Body när förslaget om National Safe Person och Event Safe
Person lades fram utan att få ett riktigt svar. JH tillägger att personerna som väljs som ESP är
tydliga med att PS även är tillgänglig genom telefon ifall en deltagare inte är bekväm med att
kontakta en ESP som är medlem i förbundsstyrelsen. PS berättar även att han själv planerar att
delta på Eskilstuna 2021 och eventuellt Malmö 2021.

PS föreslår att IG utses som stöttande ESP för Borås 2021 då en annan kandidat har tackat ja till
uppdraget men kan eventuellt inte delta under hela sessionen, att EM utses som ESP för Eskilstuna
2021, samt att MA utses som ESP för Malmö 2021. PS frågar samtliga personer ifall de är bekväma
med uppdraget. Samtliga accepterar uppdraget. MA poängterar att mandatet för att utse ESP ligger
hos PS och inte styrelsen, därför kommer styrelsen inte ta ett beslut om detta.

MA föreslår att punkt 20 ”Samtal med Verksamhetsrevisorerna” flyttas upp i dagordningen och blir
nya punkt 18. Resterande punkter justerar följaktligen.

Styrelsen beslutar på förslag av MA
att justera dagordningen

§18. Samtal med verksamhetsrevisorerna
PS och JH berättar om deras roll som verksamhetsrevisorer. De är här idag för att ställa frågor till
styrelsen och samla underlag till en revisionsrapport som kommer sammanställas i slutet av
verksamhetsåret. Protokollet noterar inte innehållet i denna diskussion.

MA ajournerar mötet 14:05

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Anna Ellmark
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Mötet återupptas kl 15:15

MA ajournerar mötet 16:01

Mötet återupptas kl. 16:10

PS och JH lämnar mötet kl. 16:10

§19. Uppdatering gällande MUCF organisationsbidrag
MA berättar att ansökan till MUCF skickades in i början av September. I den första rundan av
komplettering framkom det att organisationen inte har nått målet på 1 000 bidragsgrundande
medlemmar och därför kan inte EUP Sverige få bidraget. Detta beror på att ett stort antal
lokalföreningar bedömdes vara icke-bidragsgrundande då dessa inte hade årsmöten under 2020.
Detta beror på att ett stort antal skolor inte deltog på de regionala sessionerna och hade därför inte
årsmöten. Lokalföreningarna som är skolor har årsmöten vid registrering inför den regionala
sessionen. Istället har EUP bett om att få söka e�er ett så kallat ”särskilt skäl” där organisationen
blir undantagen detta krav. Denna ansökan ska inkomma MUCF den 14 oktober.

Styrelsen har inte tidigare blivit underrättade om situationen då presidiet först ville säkerställa att
kompletteringen stämde samt vilka alternativ som fanns framåt. MA kontaktade PS och JH om
detta tidigt i processen. EM och MA berättar att dem har stark tro på att EUP Sveriges situation
faller under kategorin särskilda skäl då anledningen till att organisationen inte når kravet är på
grund av pandemin. Dock berättar de vidare att det inte finns någon garanti och att presidiet
tillsammans med IG kommer att sammanställa en alternativ budget för våren 2022.

§20. Medlemsrekrytering
Tidigare under året beslutade styrelsen inofficiellt att inte fokusera lika mycket på
medlemsrekrytering som tidigare år. Detta för att styrelsen då förlitade sig på att nästa
bidragsansökan till MUCF kunde ha underlagsåret från antingen 2019 eller 2020. Med den nya
informationen att 2020s underlag inte uppfyller kraven för bidraget föreslår EM att styrelsen byter
strategi. Detta för att se till att skapa en sån trygg grund som möjligt för nästa bidragsansökan
istället för att endast ha ett underlag som uppfyller kraven (det från 2019) tillgängligt. Detta för att
det även uppstod problem med föregående bidragsansökan som använde sig av underlaget från
2019.

EM presenterar därför en plan för medlemsrekrytering till sista December där målet är att nå över 1
000 medlemmar. Detta är en intern plan som utskottet för Decentralisering kommer arbeta ute�er.
Utskottet har redan blivit informerad om planen och accepterat den.

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Anna Ellmark
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§21. ERASMUS+ ackreditering
MA berättar att det finns en möjlighet för organisationer att få en officiell Erasmus+ ackreditering.
En sådan ackreditering skulle ge ett årligt bidrag på €25 000 till och med 2027. Kravet är att
bidraget spenderas under ett år, att spenderingen redogörs för, samt att pengarna ska gå till
aktiviteter. Spenderingen behöver dock inte vara kopplad till aktiviteten som organisationen söker
Erasmus+ bidraget för, i EUPs fall den nationella sessionen. Det innebär även en förenklad
ansökningsprocess för Erasmus+ bidraget för den nationella sessionen. MA berättar att EUP redan
når samtliga krav för en sådan ackreditering, men då deadline är om 10 dagar föreslår MA att
denna ansökan skickas in till våren. EUP Tyskland kommer söka denna ackreditering under hösten
och MA föreslår att en diskussion med Tyskland tar plats e�er svar på deras ansökan har kommit in
för att dra lärdomar från deras erfarenheter.

§22. Möjligheter för internationella projekt
Under MAs möte med Anya, EYPs executive director, diskuterades EUP Sveriges utveckling och
status, samt möjligheter till finansiering av nya projekt. Anya presenterade framförallt
projektbaserat finansiellt stöd som främst rör samarbeten med andra organisationer eller
nationalkommitteer. I denna diskussionen framgick det att det internationella kontoret erbjuder
hjälp att skriva dessa ansökningar i EUP Sveriges namn. MA föreslår att utskottet för kampanjer och
aktiviteter uppdras med att titta vidare på fonderna och framförallt komma fram med förslag på
aktiviteter som skulle passa bidragens krav.

Utöver detta framgick det även att Anya väldigt gärna ser att EUP Sverige lämnar in en ansökan för
att hålla i en internationell session i den nära framtiden. EM föreslår att styrelsen hör med äldre
engagerade medlemmar hur intresset för att projektleda en internationell session ser hur. Inte med
målet att söka i denna eller nästa ansökningsperiod specifikt, men i alla fall för att höra hur
intresset ser ut. En intern diskussion om potentiella projektledare för en internationell session tar
plats.

§23. Rekrytering av praktikant för våren 2022
MA berättar att ansökan för praktikplats ska läggas ut på måndag. Då Felicia Richter är frånvarande
idag kan det vara så att det blir senare under veckan.

§24. Extern Kommunikation under månaden
MA frågar styrelsen om förslag på information till inlägg på sociala medier den kommande
månaden. EM tar upp igen att PS bör annonseras som National Safe Person. TL svarar att ett sådant
inlägg är planerad för den 22 oktober. TH tar igen upp minnesstunden för förintelsen i Malmö där

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Anna Ellmark
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bland annat Ursula von der Leyen ska delta och han ska undersöka möjligheten till att
marknadsföra detta. MA ber styrelsen att försöka hålla koll på Facebook vad lokalföreningarna
lägger upp så att vi kan marknadsföra det på våra kanaler. IG frågar om man skulle kunna, under
RS, ha en tävling där den bästa EUP bilden som använder #eupsverige får ett pris. TL berättar att ett
liknande koncept planeras kring de regionala sessionerna.

MA berättar för utskottet att en digital Media Academy ska ta plats 2-5 december där hon
uppmuntrar utskottets representanter att delta. EUP Sverige har givits två garanterade platser
samt att det finns en väntelista för övriga deltagare ifall inte varje nationalkommittee deltar med 2
personer. MA ser gärna att minst en person från utskottet samt en person från RGS alternativt en
projektledare ges möjligheten att delta.

MA ajounerar mötet kl. 17:41

Mötet återupptar mötet dag 2, kl. 10:31

MA föreslår att punkt 31 “Nya Projekt för Våren 2022”  blir nya punk 25. Dagordningen justeras
ute�er den ändringen.

Styrelsen beslutar på förslag av MA
att justera dagordningen

Dag 2

§25. Nya projekt för våren 2022

TL berättar att nästa kampanj ska handla om demokrati och föreslår att vi gör detta till en längre
kampanj med aktiviteter. Då kan organisationen söka bidrag från Postkodsti�elsen. Denna
möjlighet togs även upp av Felicia Richter via Slack. Utskottet ska ta detta vidare.

MA tar upp frågan om att aktivera alumner och hur vi kan engagera alumner i EUP Sverige. Hon
refererar bland annat till alumni-träffar som det internationella nätverket arrangerar och att vi kan
lära oss från dessa. AE frågan vad produkten av detta skulle bli. MA svarar att det bidrar till
utvecklingen av organisationen samt ett tillfälle för alumner att träffas. AE tycker att en
alumni-träff i sådana fall behöver nytta både deltagarna och organisationen i sig. Hon föreslår att
produkten av en sådan träff skulle kunna vara till exempel en debattartikel som alumnerna får
skriva tillsammans genom en sorts “think tank”.

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Anna Ellmark
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EM frågar JN om en idé han tog upp tidigare under året om en discord-server där alla EUP Sveriges
medlemmar bjuds in för mer informell kommunikation. JN föreslår att en sådan discord-server
sätts upp och att alla deltagare från de regionala sessionerna bjuds in e�er sessionerna avslutas.
Detta skulle också vara ett till sätt för styrelsen att kommunicera med medlemmar till exempel att
deras medlemskap går ut i Januari. TH säger att det var detta som var tanken med Facebook sidan
Members of EYP Sweden men att detta inte funkade och att han tror att discord kanske hade funkat
bättre. JN säger att unga o�a inte använder facebook så mycket utan att discord är mer populärt.
MA frågar hur vi ser till att kommunikationen som sker på discorden är respektfullt och något
styrelsen känner att de kan stå bakom. JN uppdras med att titta närmare på hur en discord-server
för alla medlemmar skulle kunnat användas och vad som krävs för att en sådan skulle vara lyckad.

TH, VH och IG ansluter till mötet kl.10:55

TL berättar att utskottet för kommunikation har pratat om att skapa en hemsida för den nationella
sessioner som kan nås genom att deltagare loggar in. På så sätt kan information såsom travel
booklet, topic overviews etc. finnas lättillgängligt för deltagarna. MA säger att även bilder och t.ex
videos från talare kan läggas upp på hemsidan och sparas på sådant sätt. JN berättar att han själv
har varit på en session som hade en sådan hemsida och att detta underlättade för delegaterna att
hålla koll på all information. MA berättar att editor för den nationella sessionen, har erfarenhet att
skapa hemsidor både i relation till sessioner och i sitt privata arbete.

Utskottet berättar att de har ha� problem med organisationens egna hemsida och föreslår att
utskottet kontaktar den ledamot i den föregående förbundsstyrelsen som skapade hemsidan för
att lära sig mer från honom.

§26. Styrelsens intern kommunikation
Styrelsen har en diskussion om dess interna kommunikation. Protokollet noterar inte innehållet av
diskussionen.

MA ajournerar mötet kl.12:27

Mötet återupptas kl.13:30

§27. Utvärdering av utskottssystemet
Styrelsen har en diskussion om utskottsystemet i sin helhet samt hur det fungerar i de individuella
utskottet. Generellt sett anser styrelsen att en del aspekter av utskottssystemet inte längre
fungerar och att systemets originella sy�e inte längre fyller sin funktion fullt ut. Styrelsen
diskuterar mer i detalj vad det är som är grunden till detta och vad styrelsen skulle kunna göra för
att mitigera dessa.

Ordförande Sekreterare Justerare
Maja Ahlberg Elise Murphy Anna Ellmark
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§28. Förbundsstyrelsens digitala verktyg och arbetssätt
MA och TH poängterar ut att det digitala arkivet inte är så organiserat som det borde. Det är svårt
att hitta dokument som behövs samt att utdaterade dokument som inte fyller någon funktion
fortfarande finns. TH tycker att informationen är väldigt utspritt, t.ex om det är ett dokument
relaterat till NSP kan den finnas i olika mappar eller till och med olika drives. Det är otydligt vad
som finns var. VH håller med och tar upp exemplet att det finns flera olika bildbanker och att det
blir svårt att veta vilken som ska användas. Styrelsen uppdrar EM att gå igenom organisationens
google drive. VH säger också att det är viktigt att Slack Premium inköps omgående. MA frågar hur
styrelsen ser på Slack som verktyg generellt sätt. TH uppskattar att alla styrelser samt sessioner
använder Slack och att man därför endast behöver lära sig ett verktyg. IG vill gärna att Slack
används mer på en social basis än endast arbetsrelaterat. MA frågar hur styrelsen använder sig av
E-Mail. JN säger att han får så mycket mail att viktiga mail från styrelsen kan falla bort ibland. EM
och VH anser att det kommer alldeles för många irrelevanta mail från internationellt håll. VH säger
även att mail från eup-mailadresser o�a hamnar i skräpposten. TL föreslår att styrelsen använder
sig av Monday som är en kalenderplattform. MA föreslår att styrelsen utreder ifall vi vill använda
notion. TH berättar att Myro är bra att använda när man har workshops. EM berättar att hon kan
kolla närmare på samtliga digitala verktyg som tagits upp i diskussionen.

Mötet ajourneras kl. 14:50

Mötet återupptas kl. 15:20

§29. BNC prep
VH presenterar Proposal Summary Booklet för BNC mötet. Han tar upp de mest relevanta
punkterna. Först är den ekonomiska strukturen för medlemsavgi�en till det internationella
nätverket. VH berättar att EUP Sverige tidigare ställde sig negativt till detta men att det nu finns en
växande positivitet i nätverket och att EUP Sverige därför borde fokusera på att påverka hur denna
struktur ser ut än att rösta emot förslaget i sin helhet. Den andra punkten av större vikt är hur
kandidater till GB väljs och att processen som finns just nu inte alltid har fungerat som den borde.
Vissa nationalkommitteer argumenterar för att processen är odemokratiskt. Vidare har ett förslag
till en General Data Protection Regulation (GDPR) policy inkommit. MA har varit i kontakt med
skribenten av denna och denne uppmuntrar EUP Sverige att inkomma med ändringsförslag och
punkter för att sporra diskussionen under BNC mötet. MA uppmuntrar därför VH att sätta sig in i
policyn. Vidare berättar VH om två förslag som ställer sig mot varandra. Dessa handlar om vilka ord
som används generellt i nätverket. Ena förslaget är att Media Team Member ska byta ut ordet
Journalist, samt att fler roller såsom Core Organiser, Event Safe Person etc. ska läggas till. Det
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andra förslaget tycker att Journalist ska fortsätta användas samt att andra förslag på ordval läggs
fram. VH rekommenderar att styrelsen ställer sig bakom det första förslaget.

EM berättar att VH kommer delta fysiskt på BNC mötet i Berlin medan EM kommer att delta på en
sporadisk basis digitalt, då endast en representant får delta fysiskt i år på grund av Covid-19.

MA berättar att styrelsen har ett till styrelsemöte innan BNC mötet tar plats och att vi därför inte
behöver ta beslut på mandat på de individuella förslagen för VH nu. Istället uppmuntrar hon
styrelsen att sätta sig in i de olika förslagen så att styrelsen kan ta ett grundat beslut på nästa möte.

AE frågar hur Governing Body ser på problemet att lärare drar sig från att delta på internationella
sessioner för att lärarprogrammet och hanteringen av lärare o�a brister. EM svarar att EUP Sverige
sedan en tid tillbaka har tagit en stark ställning i nätverket för att förbättra förhållande för lärare i
organisationen, dock har ingen sådan punkt planeras att tas upp på höstens BNC möte.

MA frågar styrelsen hur de ställer sig till EUP Danmarks förslag om ändringen i “Policy for
Communication”. Hon berättar att styrelsen tog stark ställning emot hur det föreslagna bytet av
logotyp sköttes under våren 2021 och frågar om styrelsen skulle vilja skriva ett “statement of
support” för förslaget. Detta levereras muntligt på BNC mötet. Styrelsen anser att detta skulle vara
rimligt och uppdrar MA att förbereda ett sådant.

§30. LSU Representantskap
MA och Felicia Richter kommer delta vid LSU Representantskap 2021. Styrelsen har nominerat
Noura Berouba till ordförande för LSU. Hon har även sedan dess blivit nominerad av
valberedningen.

§31. Ekonomiuppdatering
IG presenterar förändringar i budgeten där bland annat en utbildningar för förbundssamordnaren
har höjts samt att Event Safe Person har fått en budgetpost som tillser eventuella reseersättningar.
Han berättar även att inte alla förtroendevalda i de regionala styrelserna har sökt ersättning för
resor under BAT. Han kommer att prata med dem för att se till att de vet att de ska få ersättning för
sina resor till Malmö för eventet.

Styrelsen beslutar på förslag av IG
att fastställa budgeten tillsvidare
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§32. Övriga frågor

Möteshandlingar
EM föreslår att utskottsrapporterna läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar på förslag av EM
att lägga utskottsrapporterna till handlingarna

§33. Mötets avslutande
MA förklarar mötet avslutat kl. 16:03
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Avser underlag till styrelsemöte
2021-10-09

Uppdatering från Utskottet för NSP

Uppdatering från Utskottet för NSP

Utskottets fokusområden:

● Skolorna som ska delta i RS:arna har kontaktats
● RGS har kontaktats kring vilka skolor som ska delta i RS i deras region
● Covid-policyn har skickats ut till skolorna
● Erasmus+ ansökan har skickats in
● Organisers Summit planeras
● Uppdatering kring RS:arna

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

●

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

●

Utskottet närmaste planering:



Avser underlag till styrelsemöte
2021-10-09

Uppdatering från Utskottet för Decentralisering

Uppdatering från Utskottet för Decentralisering

Utskottets fokusområden:

● Ha� möte med RGS ordförande om förslag på nytt arbetssätt vilket mottogs väl av alla tre
ordföranden

● Startat upp en medlemsrekryteringstävling som pågår mellan 25/9-25/10
● Möte med RGS om Beginners Night har hållits
● Bjudit in RGS till ett utskottsmöte för att prata om medlemmar, arbetssätt och hur det går

med styrelsemöten osv. till 14 oktober

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

● E�er det positiva mötet med RGS om det nya arbetssättet kunde utskottet besluta att
applicera det nya arbetssättet

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

●

Utskottet närmaste planering:



Avser underlag till styrelsemöte
2021-10-09

Uppdatering från Utskottet för Lärarfrågor

Uppdatering från Utskottet för Lärarfrågor

Utskottets fokusområden:

● Färdigställt och skickat ut guide för Lärarprogrammet till RGS
● Databasen för lärare i FloMembers är under kontroll, det återstår endast att lägga till

dokument. Dokument har börjat tas fram
● Påbörjat en presentation att ha på RS:arna för att presentera databasen för lärarna
● Förtydligat EYP Partner school-konceptet ytterligare

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

●

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

●

Utskottet närmaste planering:



Avser underlag till styrelsemöte
2021-10-09

Uppdatering från Utskottet för Kommunikation

Uppdatering från Utskottet för Kommunikation

Utskottets fokusområden:

● Första nyhetsbrevet för verksamhetsåret har skickats ut till både medlemmar och lärare
som meddelat att de vill motta det

● Jobbat mycket med olika inlägg kring kampanjen och NS
● Publiceringsverktyget fungerar igen, men det går endast att publicera inlägg med en (1)

bild
● Påbörjat en informationsvideo att skicka ut till nya skolor när vi kontaktar dem om vilka

EUP är och vad vi gör

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

●

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

●

Utskottet närmaste planering:



Avser underlag till styrelsemöte
2021-10-09

Uppdatering från Utskottet för Kampanjer och Aktiviteter

Uppdatering från Utskottet för Kampanjer och Aktiviteter

Utskottets fokusområden:

● Chairperson har valts till COES, och utbildningsmodul kommer ske den närmaste veckan.
Projektet startar officiellt 15 oktober

● Kampanjen har påbörjats!

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

● Välja Chairperson till nästa omgång av COES

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

●

Utskottet närmaste planering:



Avser underlag till styrelsemöte
2021-10-28

Uppdatering från Utskottet för Kommunikation

Uppdatering från Utskottet för Kommunikation

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

1. Session inlägg för RSarna
2. Publiceringsverktyget: Creator Studio
3. Planering över inlägg om RSarna

Utskottets beslut sedan styrelsens senaste sammanträde:

●

Utskottet presenterar följande diskussionspunkter till styrelsemötet:

● Goodiebags till LF

Utskottet närmaste planering:




