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EYPNAA-styret 
European Youth Parliament Norge (EYPNAA) drives til daglig av et styre som består 
av frivillige aktive medlemmer i organisasjonen. Det nye styret stemmes inn 
demokratisk på den årlige generalforsamlingen som finner sted i etterkant av 
nasjonalsesjonen i september. Terminen varer i ett år av gangen, fra 1. januar til 
31. desember inneværende år, og det er en overlappende periode fra september 
der det nye styret gradvis får opplæring i, og involveres i det pågående 
styrearbeidet.

I den neste delen av dokumentet kan du lese om de ulike styrevervene som finnes i 
EYPNAA-styret, samt hvordan søknadsprosessen foregår.

EYP Norges styreinndeling
For å opprettholde den daglige driften av EYP Norge er det en arbeidsfordeling mellom to styrer, 
nasjonalkomitéen (NK) og EYPNAA-styret. NK består av tre lærere, to alumnirepresentanter, i tillegg til å ha 
representasjon fra direktoratet for internasjonalisering og kvalitetssikring i høyere utdanning (DIKU), og har 
det akademiske og økonomiske hovedansvar i organisasjonen. 

EYPNAA-styret består av seks-syv verv med ulike ansvarsoppgaver. De aktive medlemmene som sitter i 
EYPNAA-styret har regelmessige møter over Skype, 1-2 fysiske styremøter i løpet av et år, samt en 
variasjon av arbeidsoppgaver, koordinering og kommunikasjon. Gjennom året er det variasjon i hvor mye 
arbeid som til enhver tid må gjøres, men det er én av de spennende delene av vervet; varierte 
arbeidsoppgaver og gode muligheter for samarbeid, støtte og nye erfaringer fra andre styremedlemmer og 
medlemmer. 

Styreverv i EYPNAA-styret

Leder og nestleder

Disse har primæransvaret for driften av EYPNAA. Leder og nestleder skal ha overblikk og kontroll over 
forefallende arbeid til enhver tid, og gjøre seg tilgjengelig for å bistå andre styremedlemmer i diskusjoner og 
arbeidsoppgaver om det er behov for dette. Arbeidsfordelingen mellom leder og nestleder varierer fra styre til 
styre, og er noe de to kan avgjøre seg imellom. Lederen har i tillegg et sete i NK, der han eller hun 
representerer EYPNAA. NK har tre fysiske møter årlig som EYPNAA-lederen deltar på. Oppgavene som tilhører 
disse vervene kan variere utifra hvilke situasjoner og utfordringer styret som helhet står ovenfor. Lederen har 
også økonomisk tilgang i organisasjonen i forbindelse med bank, sammen med økonomiansvarlig. Et 
spennende verv med stor variasjon i oppgavene. 
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Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig har hovedansvar for alt som vedrører økonomien til organisasjonen. Dette innebærer å 
ha oversikt over og bistå med budsjetter og regnskap i forbindelse med sesjoner, utarbeide økonomiske 
søknader, samt føre årsregnskap for EYPNAA. I tillegg har økonomiansvarlig tilgang til organisasjonens 
bankkontoer, og med det ansvar for å betale fakturaer, administrere deltakeravgifter og utbetaling av 
eventuell reiserefusjon. Dette vervet er en spennende mulighet til å påvirke noe som i stor grad styrer 
organisasjonens drift, da man kan engasjere seg i nye muligheter for fundraising og budsjettering. Vervet 
krever en evne til å ha oversikt, spesielt med tanke på tidsfrister og oppfølging av økonomisk relaterte 
arbeidsoppgaver. 

Nasjonal koordinator

Nasjonal koordinator har overordnet ansvar for alle regionalsesjonene, samt ansvar for oppfølging av 
lokallagene gjennom året. I rollen har man mye direkte kontakt med medlemmene, og kanskje spesielt 
hovedarrangører i forbindelse med veiledning av planlegging, gjennomføring og etterarbeid knyttet til 
regionalsesjonene. I andre halvdel av terminen ligger fokuset på å finne nye potensielle hovedarrangører til 
regionalsesjonene. Som nasjonal koordinator kan man også bidra til å videreutvikle EYP regionalt i Norge. Her 
er det mye potensiale for å ta eget initiativ, og på det området er det litt hva man gjør det til selv. Nasjonal 
koordinator må ha gode organisatoriske egenskaper, være løsningsorientert, og ikke minst imøtekommende i 
arbeidet sitt.

Kommunikasjonsansvarlig/web- og informasjonsansvarlig

Vervet som kommunikasjonsansvarlig eller web- og informasjonsansvarlig omfatter ansvar for web, 
informasjon og markedsføring. I dette ligger jevnlig oppdatering av organisasjonens nettside, jevnlig 
oppdatering av sosiale medier, besvaring av henvendelser som mottas i sosiale medier, samt assistanse ved 
utarbeiding av grafiske profiler i forbindelse med arrangementer. I dette vervet er målet å holde 
organisasjonen så synlig som mulig for våre medlemmer og andre som måtte være interesserte, og vi har 
tilgang på grafiske verktøy som åpner for stor kreativitet på dette feltet. Vervet krever ingen forkunnskaper, 
men det en fordel å være interessert i sosiale medier og nettbasert kommunikasjon, i tillegg til å være rutinert 
og selvstendig. 

Hovedarrangør for nasjonalsesjonen 

Vervet som hovedarrangør for nasjonalsesjonen kan man enten ha alene, eller være to om. Personen eller 
personene sin primære oppgave er å ha en helhetlig oversikt over nasjonalsesjonen og legge til rette for 
selve gjennomføringen, i tillegg til alle de andre praktiske sidene ved organiseringen av nasjonalsesjonen. 
Hovedarrangøren(e) har ansvaret for den detaljerte planleggingen av nasjonalsesjonen, herunder 
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skolekontakt, innlosjering, måltider, fundraising og selve utførelsen av sesjonen. Dette vervet inneholder 
mange forutsigbare oppgaver, noe som betyr at det ligger mye informasjon fra tidligere år man kan finne 
inspirasjon og hjelp i. Likevel utformer man i stor grad vervet selv, og det er en spennende rolle der man får 
muligheten til å skape visjoner som man selv kan iverksette gjennom god, strukturert planlegging og jobbing 
gjennom året. Man er heller ikke overlatt til seg selv, og kan relativt raskt utvide arbeidsgruppen med et 
knippe «core organisere» som kan ta medansvar for ulike deler av arbeidsoppgavene. 

Søknadsprosessen
Når utlysningen er ute er det på tide for deg som aktiv EYP-er å vurdere om du kunne tenke deg å søke på et 
verv i EYPNAA-styret for det kommende året. Det er en fin mulighet for å engasjere deg og ha muligheten til å 
påvirke organisasjonen du er medlem av, i tillegg til å være en sosial arena i EYP. 

Dersom du er interessert kan du vise din interesse ved å fylle ut et søknadsskjema som ligger 
tilgjengelig på nett der du søker på ett eller flere verv. Søknaden din vil deretter vurderes av en valgkomité 
som er nedsatt i forkant av søknadsperioden. Valgkomitéen består av erfarne norske EYPere som enten har 
eller har hatt styreverv, organisatorisk ansvar eller på annen måte et godt innblikk i organisasjonen. 

Gjennom samtaler med søkerne og diskusjoner vil valgkomitéen komme til enighet om en innstilling til et nytt 
styre som presenteres på generalforsamlingen i september. Det betyr at de har kommet med forslag til én 
kandidat for hvert verv som de tror er kvalifisert til å gjøre en god jobb i det bestemte vervet. 

Det er viktig å huske at valgkomitéens innstilling kun er et forslag til et mulig styre, og at et hvilket som helst 
annet medlem kan stille imot den foreslåtte kandidaten dersom man er interessert i bestemte verv. Dette gjør 
man på generalforsamlingen. 


