EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT NORWAY ALUMNI ASSOCIATION
(EYPNAA)

Innkalling til
generalforsamling for
EYPNAA 2019
14. september 2019
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Kjære medlemmer,
Dere er herved innkalt til EYPNAA sin generalforsamling 2019. Generalforsamlingen
er organisasjonens sitt høyeste beslutningsorgan, og gir medlemmene mulighet
til å påvirke organisasjonen direkte
Årets generalforsamling vil tradisjonen tro ta plass dagen etter nasjonalsesjonen,
som i år vil være 14. september 2019 i Oslo. Saklisten vil bli sendt ut senere, men
blant valg av nye styremedlemmer og diskusjoner rundt året som har vært og året
som kommer vil finne sted.

TID
Generalforsamlingen starter kl 10 lørdag 14. september 2019. Det er beregnet at møtet slutter 16.
Hvis du skal delta på generalforsamlingen, men ikke Oslo 2019, er du hjertelig velkommen til å komme fredag
13. september for å delta på avskjedsfesten til Oslo 2019. Angi i påmeldingskjemaet når du kommer sånn at
vi kan ordne overnatting for deg ved Haraldsheim hvor resten av sesjonen vil være. Denne natten vil være
dekket av EYPNAA.

LOKALE
HI Oslo Haraldsheim
Haraldsheimveien 4
0587 Oslo

MEDLEMSSKAP
For å stemme ved generalforsamlingen og for å få reisen dekket er det et krav at du har betalt
medlemsavgiften på 50 kr/året. Hvis du ikke er medlem kan du melde deg inn ved å følge denne lenken:
http://www.eyp.no/join-us/. Ved å være medlem får du stemmerett ved generalforsamlinger, rett til
reiserefusjon ved reise på sesjoner og tilgang til medlemsmailer.
Hvis du er usikker på om du er medlem kan du sende mail til eypnaa@eyp.no for å sjekke.

PÅMELDING
Meld deg på gjennom dette skjemaet før 20. August 2019: https://forms.gle/EukDVkpbZtvhxU9Y8
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REISE
Hvis du må reise fra andre steder i landet for å delta på generalforsamlingen vil EYP Norge dekke deler av
reisen, på lik linje med reiserefusjon til sesjoner. Opp til 750 kr av reisen vil bli dekket av EYP Norge.

SPØRSMÅL?
Hvis du har spørsmål er det bare å kontakte Eva Thorshaug eller Mats Jensen på Facebook eller ved å sende
mail til eypnaa@eyp.no .

3
European Youth Parliament Norway Alumni Association (EYPNAA)

