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Plats och tid: Zoom kl. 10:16
Närvarande Förbundsstyrelsen:
MA
EM
IG
VH
TH
TL
JN

Maja Ahlberg (Ordförande)
Elise Murphy (Vice Ordförande)
Isak Gerhardsson (Kassör)
Vilhelm Hayen (Ordinarie Ledamot)
Tim Hultman (Ordinarie Ledamot)
Tracie Lau-Berggren (Ordinarie Ledamot)
Jack Nassri (Ordinarie Ledamot)
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§1. Mötets öppnande
Förbundsordförande MA öppnar mötet kl. 10:16
§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 TL till justerare för mötet.
§5. Fastställande av röstlängd
Styrelsen beslutar
att fastställa röstlängden till 6 personer kl. 10:24
Röstberättigade:
MA
EM
-IG
VH
TH
TL
-Styrelsen beslutar
att fastställa röstlängden till 7 personer kl. 12:39
Röstberättigade:
MA
EM
-IG
VH
TH
TL
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JN
Styrelsen beslutar
att fastställa röstlängden till 6 personer kl. 16:12
Röstberättigade:
MA
EM
-IG
VH
-TL
JN
§6. Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar på förslag av
att fastställa dagordningen
§7. Beslut mellan möten
Protokollet noterar att inga beslut har tagits sedan det föregående styrelsemötet.
§8. Styrelserond
Styrelsen har intern diskussion om mående och engagemang.
IG föreslår att justera dagordningen. Han föreslår då att flytta punkt 9 “Ekonomiuppdatering” så att
denna blir nya punkt 14. Dagordningen justeras däre er.

§9. Rapport från utskottet för decentralisering
EM ger en uppdatering kring av utskottet har arbetet med de senaste tre veckorna. Styrelsen har
också en diskussion om bristen på kommunikation mellan utskottet och en av regionerna. EM
berättar att utskottet bland annat bestämt att återinföra två stående punkter på styrelsemötets
dagordning. Dessa punkter är “Medlemsregistrering” och “RGS Uppdatering”
§10. Rapport från utskottet för kommunikationsfrågor
TH berättar att då TL har varit frånvarande från utskottet har TH och VH ansvarat för
kommunikationen. Detta har varit problematiskt då båda egentligen har andra arbetsområden
som kräver deras uppmärksamhet. TL och TH berättar att publiceringsprogrammet utskottet
använder oss utav inte kan schemalägga inlägg med flera bilder. Därför föreslår TL att utskottet
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istället använder Creater Studio som kan schemalägga inlägg med flera bilder samt stories. Detta
skulle underlätta arbetet. MA frågar utskottet om de kan kolla närmare på detta.
MA frågar även om Media Academy. TL kan delta. MA berättar att vi har två platser och ber utskottet
att bjuda in en till deltagare de anser lämplig. Detta kan till exempel vara en intresserad från de
regionala styrelserna eller en intresserad projektledare.
MA ajournerar mötet kl. 11:07
Mötet återupptas k. 11:21
§11. Rapport från utskottet för aktiviteter och kampanjer
TL berättar att kampanjen om Europas Framtid är genomförd samt att en utvärdering har tagit
plats. Generellt sett var planeringen och utförandet väldigt lyckat men utskottet önskar att de hade
involverat de regionala styrelserna tidigare i processen. I slutändan deltog Väst och Öst men Syd
hade inte möjlighet. En ny omgång av Committees of EYP Sweden (COES) har startat. JN är
huvudansvarig för projektet.
En ny kampanj planeras i nuläget med tema Demokratin i Sverige 100 år. Denna kommer att startas
e er de regionala sessionerna och huvudsakligen utföras i December. Konceptet om
“EUP-influencers” planeras testas under denna kampanj. Det kommer vara en kortare kampanj
som ly er Sveriges demokratiska historia och fira dess 100 års jubileum. Utskottet vill inkludera de
regionala styrelserna ifall de är intresserade.
§12. Rapport från utskottet för lärarfrågor
Inget möte har tagit plats sedan det senaste styrelsemötet.
§13. Rapport från utskottet för NSP
Kontaktpersonerna ger en uppdatering av respektive regional session. Protokollet noterar inte
innehållet av denna diskussion.
Skolor som deltar vid Borås 2021 har kommenterat på faktumet att delegater inte erbjuds boende i
Borås men ändå betalar lika mycket deltagaravgi . Boende erbjuds inte på grund av att skolor i
Borås inte har kunnat hålla öppet på helger. Detta innebär ökade kostnader för skoldelegationer
som reser från Göteborg. Styrelsen beslutar att TL ska ringa till Bäckängsgymnasiet för att fråga om
detta inte fortfarande är ett alternativ. Om detta inte går behöver styrelsen ta ställning till
reseersättning och/eller att sänka deltagaravgi er. TL berättar att projektledaren redan har
kommunicerat ut att reseersättning kommer att ges.
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MA berättade att Erasmus+ kompletteringar har lämnats in samt att svar från handläggaren har
inkommit angående en del av kompletteringen. MUCF bedömer här att ett antal partnermandat
inte kommer att godkännas för att den kompletteringen inte bads om. Detta innebär en minskning
i bidraget som delas ut ifall ansökan godkänns. Denna situation har uppstått på grund av ett
systemfel i ansökningsportalen där man inte kunde välja rätt länder för partnerorganisationer. MA
ska ringa till handläggaren på måndag då gruppen som har arbetat med ansökan inte håller med
om beslutet. Hon kommer även räkna ut hur mycket av bidraget som skulle försvinna ifall detta
beslut tas samt om ansökan godkänns och däre er bedöma om organisationen bör lägga mer tid
att ifrågasätta beslutet. MA och EM noterar även att denna komplettering inte är nödvändig för att
ansökan ska godkännas utan det handlar endast om en minskning i bidraget som projektet skulle
få ifall ansökan godkänns. Ansökans chanser att godkännas bör inte påverkas av detta beslut.
TH frågar när man brukar få beslut på hela ansökan. MA svarar att alla ansökningar ska handläggas
innan varje ansökan får ett svar men tidigare år har svar på ansökan inkommit i december eller
januari.

§14. Ekonomiuppdatering
JN ansluter sig till mötet kl. 12:35
IG går igenom budgeten. Han berättar även att bokföringen har behövts skjuta fram på grund av
Felicia Richters frånvaro samt tidigare problem med insamling av underlag. Dock är detta inte ett
större problem förutom att kvartalsrapporten försenas en aning. MA berättar även att
förbundssamordnaren även kommer att vara frånvarande nästa vecka och därför innebär detta en
minskning av lönen som betalas ut då en sjuklön kommer betalas ut istället. MA och IG ska
diskutera detta vidare för att göra nödvändiga ändringar i budgeten.
Styrelsen beslutar på förslag av IG
att fastställa budgeten tillsvidare
§15. Extern representation
MA och EM var på en utbildning organiserad av Utrikespolitiska Föreningen och Folk och Försvar
med tema “Ledarskap”. Både anser att utbildningen var mycket lärorik. MA har även deltagit på ett
möte med EUP Danmark, Cypern och Grekland. Temat på mötet var överlämning mellan
ordföranden. Detta var på initiativ av EUP Cyperns ordförande i form av en förfrågan till samtliga
ordförande i nätverket. MA hade möte med Lars Tallert på FOJO: Media Institute på hans initiativ
om en ungdomspanel de ska sätta ihop och ett eventuellt samarbete mellan FOJO och EUP
Sverige. Dock föreslår MA att vi avvaktar på denna front då ett konkret projekt inte har planerats
från deras sida.
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MA ajournerar mötet kl. 12:53
Mötet återupptas kl. 12:59
MA föreslår att byta plats på punkt 16 “BNC prep” och punkt 21 “Utvärdering av kampanjen om
Europas framtid”.
Styrelsen beslutar på förslag av MA
att justera dagordningen
§16. Utvärdering av Kampanj om ʻKonferensen för Europas Framtidʼ
Utskottet hade velat inkludera de regionala styrelserna tidigare i processen för att involvera dem
med. TL berättar att engagemanget i kampanjen var väldigt bra genom sociala medier. Övriga
förbättringsområden inkluderar ett bättre publiceringsverktyg som kan schemalägga inlägg med
flera bilder samt instagram stories. TH vill att utskottet ska undersöka vad det är som gör att vissa
inlägg får mycket mer engagemang än andra.
MA tycker att kampanjen var bra anpassad till vår grafiska profil men ändå lyckades stå ut i flödet
samt att alla designen på samtliga inlägg var bra gjord. Hon poängterar att vissa inlägg hade lite
väl långa texter och att detta bör hållas i åtanke vid nästa kampanj.

§17. Uppdatering Regionala Styrelser
Samtliga regioner har arbetat med Lärarprogrammet och Beginners Night. Generellt sett har
utskottet ha problem med kommunikation med de regionala styrelserna. TL föreslår att Slack kan
vara problemet där en del kontaktar förbundsstyrelsen via sociala medier. EM och TH föreslår att
utskottet utvecklar ett system för att hålla koll på vilka i varje regional styrelse som ansvarar för
varje arbetsområde för att förbundsstyrelsen ska bli bättre på att kontakta de ansvariga direkt
istället för att gå genom ordförande eller vice-ordförande. Styrelsen diskuterar den interna
dynamiken i de regionala styrelserna. Protokollet noterar inte innehållet av denna diskussion.
MA föreslår att regionala ordförande bjuds in att delta vid styrelsemötet i december.
MA ajournerar mötet kl. 13:30
Mötet återupptas kl. 14:43
§18. Medlemsrekrytering
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EM berättar om medlemsantalen i regionerna. Den 30e oktober var medlemsantalen följande:
Öst: 271
Väst: 233
Syd: 97
Öst och Väst ligger före i den interna planen utskottet för decentralisering utgår ifrån medan Syd
ligger lite bakom. EM poängterar ut att Syds region inte har några skolor som självmant organiserar
större in-school sessions medan de övriga regionerna har det. EM frågar därför styrelsen om de har
idéer hur förbundsstyrelsen kan hjälpa regionerna, med fokus på Syd där utvecklingen är
långsammare. Ett förslag är att arvodera alumner i region Syd för att rekrytera medlemmar. MA
föreslår en medlemsrekryteringstävling inom förbundsstyrelsen. Utskottet för decentralisering
ansvarar för att ta dessa förslag vidare.
§19. Planering inför regionala sessionerna
TL meddelar att hon kan delta på hela sessionen i Borås.
MA berättar om rollen som National Committee Representative (NC Represenative) på en session
och går igenom processen som sker under registrering av delegater. Hon berättar även att en ny
aspekt av mallen för årsmötet för lokalföreningarna är att välja verksamhetsrevisor. Styrelsen har
inte ännu diskuterat hur detta valet ska göras men MA kommer ta detta vidare och undersöka olika
alternativ. MA ska även skriva ihop en lista på det som bör göras av förbundsstyrelsen under
registreringen.
TH lämnar mötet kl. 15:18
EM föreslår att mailadress till National och Event Safe Person läggs till i Welcome Booklet för de
sessionerna där denna inte redan är färdigställd. Det är även viktigt att instruktioner på vad som
bör stå i ämnesraden är tydliga, då administratörer av EUP Sveriges Google konto kan läsa
ämnesraderna för alla mail som skickar till en EUP-mail. Därför är det viktigt att ämnesraden inte
innehåller känslig information eller indikation på vad ärendet gäller. Är Welcome Booklet redan
färdigställd bör detta kommuniceras ut via mail. Kontaktpersonerna uppdras att verkställa detta.
§20. Resolutions format under de regionala sessionerna
MA har pratat med samtliga presidenter för de regionala sessionerna för att höra med dem om de
helst vill använda den gamla eller nya resolution templates. Hon berättar att det finns delade
åsikter bland presidenterna. MA vill att samtliga sessioner använder sig av samma format. EM
anser att det är bäst att använda det gamla formatet då detta har ett större akademisk fokus än det
nya formatet. VH anser att “aim statement”, en del av det nya formatet, är det viktigaste tillägget
och refererar till ett förslag från presidenten av den nationella sessionen där han vill se att det
Ordförande
Maja Ahlberg

Sekreterare
Elise Murphy

Justerare
Fullständigt
namn
Tracie Lau-Berggren

Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige (EUP Sverige)
Styrelsemötesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-30
Sida 8(11)

gamla formatet används men att delen “aims statement” inkluderas. EM föreslår att vi uppmuntrar
användandet av det gamla formatet men uppmuntrar presidenten av den nationella sessionen att
arbeta vidare på konceptet att inkludera “aims statement” med det gamla formatet. MA updpras
kontakta presidenterna för att meddela detta.
§21. BNC prep
VH går igenom BNC mötets rutiner. Sedan det senaste styrelsemötet förväntades samtliga
styrlesemedlemmar läsa igenom varje förslag för att sedan ta ställning till dessa idag. VH öppnar
upp för frågor. Han berättar även att han föreslår att EUP Sverige tar ställning i punkten
“Disscussing the Future of the Funding of the International Oﬀice by the Network”. När denna
punkt kom upp i våras var EUP Sverige emot detta men sedan dess har åsikten i nätverket i stort
ändrats och ser nu mer positivt på förslaget.
MA går igenom varje topic of deabte samt beslut som förväntas ta under BNC mötet. Styrelsen får
chansen att säga vad de tycker om varje punkt. VH går även igenom sina förslag på röstning.
VH föreslår
att rösta för EYPʼs Mission and Values Renewal
att rösta för Policy on Data Protection
att rösta för Update of the Governing Body Candidate Eligibility
att rösta för Update of EYP Competence Framework
att rösta för Update of the Policy on Communication - EYP Logo
att rösta för Update of the Policy on Evaluation and Feedback
att rösta för Welfare Requirements for GB Candidates
VH föreslår
att rösta emot Update of the Policy of Communication - EYP Terminology
att rösta emot Amendment: Update of EYP Competence Framework
att rösta emot Update to Specify Electoral Rules in GB elections
VH berättar att förslagen grundar sig i tidigare diskussioner inom förbundsstyrelsen.
Styrelsen beslutar
att rösta för EYPʼs Mission and Values Renewal
att rösta för Policy on Data Protection
att rösta för Update of the Governing Body Candidate Eligibility
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att rösta för Update of EYP Competence Framework
att rösta för Update of the Policy on Communication - EYP Logo
att rösta för Update of the Policy on Evaluation and Feedback
att rösta för Welfare Requirements for GB Candidates
att rösta emot Update of the Policy of Communication - EYP Terminology
att rösta emot Amendment: Update of EYP Competence Framework
att rösta emot Update to Specify Electoral Rules in GB elections
Styrelsen beslutar
att ge mandat till VH och EM för att framföra EUP Sveriges röster på BNC mötet hösten 2021.
§22. Universitetssession med FN-förbundet (MUN)
Styrelsen beslutar på förslag av MA
att bordlägga frågan om Universitetssession med FN-förbunddet (MUN) till nästa styrelsemöte.
§23. Extern Kommunikation under månaden
MA vill gärna att VH får möjlighet att lägga ut innehåll om BNC mötet i Berlin. TL berättar att den
externa kommunikationen framöver kommer fokusera på de regionala sessionerna.
§24. Uppdatering gällande MUCF organisationsbidrag samt ekonomin under våren 2022
EM berättar att hon tidigare under veckan tog kontakt med Tredje Sektorn, ett konsultbolag som
EUP Sverige anlitade förra hösten. Vid denna kontakt nämndes även den övergripande situationen
gällande organisationens statsbidragsansökan samt MUCFs beslut att inte låta EUP Sverige byta
underlagsår när det upptäcktes att för få bidragsgrundande medlemmar rapporteras in för
underlagsåret 2020. Beslutet inkom till förbundssamordnaren i mitten av september men
ifrågasattes inte. Under kontakten mellan EM och Tredje Sektorn framkom det att varken konsulten
eller en inkopplad jurist ansåg att det fanns någon laglig grund till detta beslut. De
rekommenderade då att EM tog kontakt med MUCF för att diskutera detta. EM noterar att MUCF var
mycket svåra att komma i kontakt med samt att det tillkännagjordes för henne under en
konversation med en handläggare att samtliga handläggare på avdelningen skulle vara
frånvarande resten av veckan för en konferens. Detta tycker EM är en mycket konstig planering av
MUCF då många organisationer genomgår kompletteringar under denna period och är i behov av
att kunna kontakta handläggare för stöd. Under onsdagen 27 oktober samtalade EM med tre
handläggare på statsbidragsavdelningen för att fråga om den lagliga grunden till beslutet. Ingen av
dessa kunde svara på frågan utan refererade till en gruppledare som var frånvarande tills
måndagen veckan e er. Det framkom från en av handläggarna att diskussionen som ledde till
beslutet uppstod för att det var för många organisationer som hade bett om att få byta underlagsår
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och därför skulle MUCF inte ha tid att granska alla ansökningar. EM noterade att organisationen
inte accepterade brist på intern planering som tillräcklig grund för beslutet och krävde att en laglig
grund till beslutet skulle kommuniceras. På morgonen dagen e er tog Felicia Richter och MA ett
mail från EUP Sveriges handläggare att MUCF e er samtal med sin jurist beslutat att öppna upp för
möjligheten att byta underlagsår i vår ansökan. EM poängterar att detta starkt tyder på att MUCF
inte hade en laglig grund för sitt beslut. Däre er samtalade EM med Rosaline Marbinah, ordförande
för LSU, där hon berättade om beslutet, sina samtal med MUCF samt den återkoppling
organisationen fått tidigare under dagen. I det samtalet frågade EM om LSU kan samtala med
MUCF för att se till att denna möjlighet ges till samtliga organisationer som tidigare e erfrågat den
samt uppmanade LSU att ha en dialog med MUCF om deras agerande. EM berättar för styrelsen att
hon personligen gärna ser att antingen LSU eller EUP Sverige själva JO-anmäler MUCF då deras
agerande är oacceptabelt.
Detta besked innebär att organisationen får byta underlagsår på sin statsbidragsansökan. Det
underlagsår som ansökan kommer att byta till är 2019. Detta innebär att ansökan om särskilda skäl
för kravet på 1 000 medlemmar läggs ned då organisationen nu söker med fler än 1 000
bidragsgrundande medlemmar. EM poängterar att detta inte innebär att ansökan automatiskt
kommer att godkännas, men att chanserna nu ökar betydligt då ansökan om särskilda skäl läggs
ned.

§25. Rekrytering av praktikant
MA berättar att arbetsgruppen för rekrytering av praktikant tog ett informellt beslut att pausa
rekryteringen av en praktikant inför våren 2021. Bakgrunden till beslutet är den osäkra situationen
kring ekonomin våren 2022. Nu är detta problem löst (se punkten ovan) men arbetsgruppen
föreslår ändå till styrelsen att avsluta rekryteringsprocessen då den i sådana fall skulle startas i ett
alldeles för sent skede.
Styrelsen beslutar på förslag av MA
att avsluta rekryteringsprocessen av en praktikant våren 2022
att avveckla arbetsgruppen för rekrytering av praktikant för våren 2022
§26. Utskottens funktioner
Styrelsen beslutar på förslag av MA
att bordlägga frågan om Utskottens funktioner till nästa styrelsemöte
§27. Övriga frågor
Utskottsmöten utan förbundssamordnare
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EM föreslår att utskotten där varken EM eller MA är med diskuterar internt vem som är bäst lämpad
och tillgänglig att agera sammankallande under den kommande veckan då förbundssamordnaden
kommer vara otillgänglig. Dock frågar EM om hon kan vara med på utskottet för kampanj och
aktiviteters nästa möte.
Handlingarna
MA föreslår att samtliga utskottsrapporter läggs till handlingarna.
Styrelsen beslutar
att lägga utskottsrapporterna till handlingarna
Beslut och diskussioner under styrelsemöten
EM ly er vikten av att samtliga i styrelsen antecknar ned uppgi er som delas ut under diskussioner
och i beslut under styrelsemötet.
Reseersättning till presidenter
IG meddelar att projektledaren för Malmö 2021 har indikerat att han vill erbjuda resersättning på
€50 till presidenten för sessionen då priset på hennes flygbiljetter till sessionen har stigit
oproportionerligt. IG undrar då om det finns en policy eller praxis som säger att reseersättning ska
erbjudas till alla presidenter om det erbjuds till en av dem. MA berättar att ingen sådan praxis finns
utan att det är upp till sessionerna individuellt om de vill erbjuda ersättning till volontärer och då
till vilka de erbjuder detta.
§28. Mötets avslutande
MA förklarar mötet avslutat kl. 16:45
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