Fastslagen av förbundsstyrelsen: 01.07.2020

Policy för extern representation
Med bakgrund till att årsmötet 2020 beslutade att fastställa den dåvarande förbundsstyrelsens
proposition till verksamhetsplan för 2020-2022 (Strategy 2020-2022) har organisationen möjlighet
att mer öppet advocera ställningstaganden och positioner som Appendix on the Values Associated
with EYP Sweden and the Standpoints of the Organisation (i Strategy 2020-2022) fastslagit.
Verksamhetsplanen och årsmötets beslut innebär att EUP Sverige, med start verksamhetsåret
2020/2021, har möjlighet till ett brett engagemang i civilsamhället och att det finns förväntningar
kring organisationens arbete med dess ställningstaganden. Policy för extern representation
redogör för de förväntningar och krav som finns på organisationens medlemmar i extern
representation, inklusive i advokering av organisationens av årsmötet fastslagna
ställningstaganden.
Extern representation definieras för syftet av denna policy som fysisk, digital eller skriftlig närvaro
i ett forum som inte arrangerats av EUP Sverige, European Youth Parliament eller dess övriga
nationalkommittéer.
Typer av extern representation
Det finns olika omständigheter där en medlem kan representera EUP Sverige externt men de
vanligast förekommande (dock ej uteslutande) är följande:
●

Representation av EUP Sverige på ett evenemang som talare, panelist, mötesdeltagare

●

Representation av EUP Sverige på mässor, skolbesök och andra aktiviteter i syfte att
informera om EUP Sveriges syfte och ställningstaganden och/eller bedriva
medlemsrekrytering

●

Representation av EUP Sverige som gäst på ett evenemang hos en partnerorganisation
eller på ett evenemang i en organisation som EUP Sverige är medlemsförening till

●

Representation av EUP Sverige i ett forum eller i en förening och där företräda
organisationens intressen med eller utan officiell rösträtt (OBS: i det fall att röstning
förekommer förväntas organisationens röst förankras hos förbundsstyrelsen av
representanten)

●

Representation av EUP Sverige i skriftliga forum såsom tidningar, i form av exempelvis
debattartiklar eller insändare
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●

Representation av EUP Sverige i telekommunikativa forum, i form av exempelvis intervjuer
med nyhetskanaler

●

Representation av EUP Sveriges ställningstaganden genom upprättandet och utförandet
av tidsdefinerade nationella- eller regionala kampanjer med eller utan särskilda
fokusområden

Extern representation av EUP Sverige är generellt sett positiv för organisationen och möjliggör för
att dess syften och visioner noteras i högre omfattning och sprids på ett större plan än den interna
arenan. Det bör dock betonas att representantskap alltid u
 tgår från organisationens intressen och
ändamål och att det är fundamentalt för representation att representantens uttryck och
ställningstaganden representerar organisationens, under representationens varaktighet.
Förbundsstyrelsen och särskilt förbundsordförande bör beakta att den lätt kan sammankopplas
med organisationen i externa kretsar och att dess ageranden och uttryck lätt sammankopplas
med organisationen, i och utanför aktiv representation. Detta inkluderar agerande och uttryck vid
fysisk- och/eller digital närvaro i externa kretsar, inklusive sociala medier på privata konton.
Representation kan ske av en person vid ett tillfälle eller av flera personer vid ett och samma
tillfälle. Nya eller oerfarna medlemmar i organisationen ska inte ensamt representera
organisationen, utan närvaro från en mer erfaren (oftast förtroendevald) medlem.
Beslut om extern representation
Medlemmar i organisationen har samtliga möjlighet att representera organisationen i externa
sammanhang, med krav på att de dessförinnan läst in sig på de ställningstaganden som EUP
Sverige tagit genom verksamhetsplanen. Medlemmar som önskar representera organisationen
eller delta i representation uppmanas att i första hand kontakta ordförande i relevant regional
styrelse och därefter nationell koordinator på förbundsstyrelsen som ska försöka involvera
medlemmen i den externa representationen. Kontaktuppgifter finns att tillgå på organisationens
hemsida www.eup.se. Medlemmar i organisationen som ej har ett aktivt förtroendeuppdrag
ombeds att inte presentera sig som en representant för EUP Sverige såvida detta inte godkänts av
relevant regional styrelse eller förbundsstyrelsen.
Medlemmar i regionala styrelser uppmanas till att externt representera och driva de
ställningstaganden som EUP Sveriges verksamhetsplan fastslagit för organisationen. De förväntas
konsultera med nationell koordinator och verksamhetskoordinator för att finna lämpliga metoder
för att bedriva denna representation och advokering på ett effektivt och tillfredsställande sätt.
Nationell koordinator och verksamhetskoordinator har mandat för att godkänna representation
av en regional styrelse på en sammankomst och eventuella kampanjer som den regionala
styrelsen önskar bedriva. Mindre representantskap av en medlem i en regional styrelse, inklusive
kortare möten, behöver ej godkännas av nationell koordinator eller verksamhetskoordinator men
sunt förnuft tillämpas här för att säkerställa att inga olämpliga sammankomster, som ej
sammanfaller med organisationens intressen och syfte, deltas vid. Regional styrelse bör
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konsultera med nationell koordinator eller verksamhetskoordinator vid osäkerhet. Ordförande i
respektive regional styrelse förväntas ta en särskild roll i att representera den regionala
organisationen i externa sammanhang. Fokus för representantskap i regionala styrelser bör vara
på regionala- och lokala aktiviteter eller sammankomster.
Medlemmar i förbundsstyrelsen har ett stort mandat för att representera organisationen i externa
sammanhang och förväntas aktivt medverka till att organisationens ställningstaganden advokeras
externt. Förbundsordförande och även vice förbundsordförande bär ett extra stort ansvar i att
representera organisationen och ansvarar också för att samordna förbundsstyrelsens
övergripande representation i externa sammanhang. Förbundsstyrelsens medlemmar är alltid, i
eller utanför aktivt representantskap, företrädare för organisationen och dess ansikte utåt.
Samtliga i förbundsstyrelsen bör söka möjligheter till att representera EUP Sveriges
ställningstaganden i externa sammanhang och sedan föreslå dessa till förbundsordförande för
godkännande och planering. Det är även möjligt för medlemmar i förbundsstyrelsen att skriva
debattartiklar och insändare inom ramen för organisationens ställningstaganden och signera
dessa med referens till dennes position i organisationen. Samtliga debattartiklar och insändare
som undertecknas med referens till EUP Sverige ska godkännas av förbundsordförande innan
utskick.
Krav och förväntningar på representant
●

En medlem som agerar som representant för organisationen ska enbart uttala och
uttrycka ställningstaganden som är sanktionerade av Appendix on the Values Associated
with EYP Sweden and the Standpoints of the Organisation i Strategy 2020-2022

●

En medlem som företräder organisationen på en sammankomst där omröstningar
förekommer och där medlemmen förväntas rösta för organisationen, ska förankra rösten
hos förbundsstyrelsen innan avläggande av röst

●

En representant för organisationen bör använda sunt förnuft och inte agera på ett
oprofessionellt- eller annat olämpligt sätt som skadar, eller eventuellt kan skada,
organisationens intressen och rykte

●

En representant för organisationen förväntas vara påläst och informerad om det som är
föremål för diskussion eller presentation på en extern sammankomst

●

En representant i organisationen bemöter samtliga personer med respekt, entusiasm och
en trevlig attityd

