
Referat generalforsamlingen 14. september 2019 

 

Til stede:  

Marlene Karstensen, Eva Thorshaug, Anne Sigrid Lindblad Stokke, Erika Dalsgaard Brunner, 

Vilde Westby, Sara Gulbjørnrud Huseby, Marthe Macody Tufte Lund, Henning Undheim, 

Marthe Wedøe, Liv Marie Rønhovde, Crecea Denisa Alexandra, Mats Jensen, Susanne van 

den Burg, Amanda Louise Bolann Håland, Caroline Ranum Skaar, Nora Hatlestad, Kauser 

Vakili, Daniel Røvik, Ine Møllegaard, Alf Marius Florvåg, Maren Aurora Gude, Endre 

Haugland, Marte Elisabeth Lynne, Henry Grindheim Hogstad, Sophia Wellmann, Ada 

Bjerkan Kalkvik, Hannes Ahlvin og Christian Fuglsang Pedersen 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 - Godkjent uten merknader. 

2. Valg av ordstyrer og referent 

 - Liv Rønhovde valgt som ordstyrer og Daniel Røvik som referent. 

3. Presentasjon av årets arbeid i EYPNAA 

a. President/styret 

 - Utover de vanlige oppgavene fikk EYPNAA-styret ordnet det slik at det 

fysiske styremøtet erstattet med en styrehelg, hvor styret fikk satt seg sammen og 

jobbet en hel helg. Det utarbeidet styret en rekke dokumenter og planer. Blant annet 

evalueringer av regionalsesjonene, skrev et utkast til nasjonal strategi, skrev et forslag 

til oppdaterte statutter og utarbeidet et dokument ment for å klarlegge forholdet til 

NK.  

 - I etterkant av sesjonene har det også blitt ført mye statistikk, slik at man kan 

se utviklingen til organisasjonen.  

 

b. Økonomi 

 - Går med solid overskudd i år, har også fått penger fra DIKU til 

kjernevirksomhet. 

 - Har fått kjøpt inn gensere, og målet er å gå i balanse i løpet av året.  

c. Nasjonalkoordinator 

 - 4 regionalsesjoner i år, 2 på engelsk og to på norsk. Generelt en suksess. Var 

utfordrende med rekruttering  av nordmenn, men det ordnet seg til slutt. Viser at 4 



sesjoner var noe ambisiøst. I år har styret valgt å utvide RS-sesongen til å også 

inkludere mars, slik at folk kan delta på flere sesjoner.  

 - Det økonomiske var også på stell, headorganiserene var gode på fundraising.  

 - Første året med Safe Event Person. Dette er viktig for styret å ha på plass. 

Fremdeles i en oppstartsfase, men noe styret jobber med å utvikle videre. I fremtiden 

vil et mål være å ha en safe event person, og et tradisjonelt styremedlem. 

 - Fremover ønskes flere internasjonale officials, slik at rekrutteringen blir 

lettere, og det gir delegatene en mer internasjonal EYP-følelse. Dette er imidlertid 

åpent for de enkelte head organisere, og dersom noen ønsker å arrangere sesjoner på 

norsk ønsker EYPNAA-styret ikke å stå i veien for det.  

 - Styret har sett behov for å forandre litt på rollen nasjonalkoordinator, for å 

sørge for at porteføljen og dermed også presset blir mindre.  

 - I løpet av året har det oppstått to nye lokallag. Nå finnes hele fem operative 

lokallag, noe styret er veldig fornøyde med. Fremover ønsker styret å involvere nord-

Norge i større grad enn det som er tilfelle i dag. Ingrid Morken har sagt seg villig til å 

ta initiativ til et møte i Tromsø, ettersom hun nå studerer der.  

 - Vinneren av lokallagskonkurransen er Agder. De har hatt imponerende 

oppmøte på sine arrangementer.   

 - Evalueringen fra årets regionalsesjoner vil bli lagt ut på nettsidene våre.  

-  Spørsmål fra Endre Haugland: Er det mulig å overføre overskudd fra 

regionalsesjoner, til frie midler i lokallagene? Dette må i såfall tas opp med NK på 

budsjettmøtene. En nyanse her er at man ikke trenger så mye midler ute i lokallagene.  

d. Kommunikasjonsansvarlig 

 - Tidligere kalt web og info. Organisasjonens grafisk profil tilhører porteføljen 

og personen har ansvaret for alt av annonseringer.  

 - Logoene til neste års RS er allerede klare.  

 - I løpet av året har Marthe Wedøe oppdatert nettsiden. Skrevet inn mer info, 

og oversatt en del til engelsk for at organisasjonen skal være mer åpne for 

internasjonale.  

 - Dokumentsamling ligger også ute, sammen med statutter og så videre.  

 - Jobber med å holde aktiviteten oppe i sosiale medier. En mål er å involvere 

media teams mer. Det har Marthe skrevet en guide til hvordan man skal jobbe 

sammen med media teams.  

 - Infodelen handler om å holde folk oppdatert på Facebook gjennom 



EYPNAA-gruppen, hva som skjer i BNC, sesjoner +++.  

e. Visepresident 

 - Veldig fleksibelrolle, der man skal bistå der det trengs. Skal altså bistå det 

enkelte styremedlem dersom de har mye å gjøre, å sørge for at våre overordnede 

plikter blir oppfylt.  

 - I år har Daniel Røvik i tillegg til de ordinære oppgavene deltatt i 

arbeidsgruppen for nasjonal strategi, jobbet med statuttene, deltatt på BNC og hadde 

ansvaret for å koordinere styrereprensentantene på RSene.  

 - Av de faste porteføljer er medlemmer viktig. Da styret tok over hadde 

EYPNAA 45 betalende medlemmer. 14. september var antallet 78.  

 - Videre har Daniel hatt hovedansvaret for gjennomføringen av 

sommersamlingen. Hadde med seg et core-organiser team fra hele landet, og 

tilbakemeldingene var generelt gode. Det ble testet en del nye ting i år, med diverse 

utvidelser av det akademiske programmet, og veldig stort oppmøte.  

4. Arbeid med nasjonal strategi 2020-2021 

a. Innspill 

Stategien ble presentert uten at noen hadde noen innvendinger til slik den foreligger. 

Avtroppende styret minnet om at dette kun var et rådgivende dokument til det 

kommende styret.  

5. Revisjon av EYPNAA sine statutter 

a. Innspill 

 Overordnet før vi gikk over til revisjoner ved den enkelte klausul: 

 - Endre Haugland holdt et innlegg hvor han forklarte at han ønsket at 

statuttene i større grad skulle konkretisere organisasjonens arbeid, også for at eksterne 

kan få bedre innblikk i organisasjonen. 

 - Haugland ønsket også en modell hvor man innfører bindende retningslinjer 

for EYPNAA. Dette vil forandre strukturen i EYPNAA relativt drastisk, men kan 

klargjøre forholdet til NK og gjøre det lettere å få oversikt i organisasjonen.  

b. Avstemning, 27 til stede, endringer krever 18 stemmer. Endringsforslagene 

var publisert til møtedeltakerne på forhånd, og ble lagt til grunn slik de var 

forslått, men mindre noe annet fremkommer av det følgende:  

 - Forslag innsendt av medlemmer:  

 - Endre Haugland sitt på forhånd innsendte endringsforslag til § 3, 

underklausul 2 ble enstemmig vedtatt. 



 - Endre Haugland sitt på forhånd innsendte endringsforslag til § 3, 

underklausul 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.  

 - Styret sine forslag:  

 - Forslag til ny § 1 ble enstemmig vedtatt, med den endring at EYP skrives 

European Youth Parliament. 

 - Forslag til ny § 3 ble enstemmig vedtatt som § 3, underparagraf 1 slik at 

forslaget ble i tråd med allerede vedtattet forslag fra Haugland. 

 - Forslag til ny § 5 ble enstemmig vedtatt.  

 - Forslag til ny § 6.1 ble vedtatt med en avståelse 

 - Til § 6.2 ble det reist innvendinger, som ledet til et endringsforslag. Endre 

Haugland sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Endringsforslaget lød som 

følger:  

§ 6.2 (Votering) 

1.Vedtak på generalforsamlingen gjøres med alminnelig flertall. 

Endringer i statuttene krever 2 / 3 flertall. 

Quorum er på 1,5 ganger styrets antall +1.  

Alle betalende medlemmer har stemmerett. Det åpnes også for stemmegivning 

gjennom fullmakt. Eventuell fullmakt må annonseres skriftlig til styret i EYPNAA før 

generalforsamlingen åpner.  Fullmakt teller mot quorum. 

 - Forslaget til § 6.3 falt. 4 personer stemte for den nye paragrafen og 2 avstår, 

noe som innebærer at man faller tilbake på gammel paragraf. Det ble imidlertid lagt 

inn et endringsforslag om et krav om innkallelse seneste 12 uker i forkant skulle 

legges inn. Endelig versjon ser dermed slik ut:  

§ 6.3 

1. Organisasjonens generalforsamling skal avholdes i forbindelse med 

avviklingen av nasjonalsesjonen, med det nyvalgte styret i funksjon fra 

det neste årsskiftet. 

i. Stadfesting av tid og plassering skal annonseres senest 12 uker i forkant. 



 

 - Forslaget til ny § 8.1 ble vedtatt med to avståelser 

 - Endre Haugland sitt endringsforslag til § 8.2 ble enstemmig vedtatt. Endelig 

versjon ser dermed slik ut: 

8.2 (Endringer i styresammensetning) 

1. Styrets størrelse og sammensetning kan endres midlertidig av styret 

selv med ⅔ flertall dersom dette anses for nødvendig. Endelig 

godkjennelse vil måtte foretas på første generalforsamling etter at 

endringen har funnet sted. 

 

 - Forslaget til ny § 9 ble enstemmig vedtatt.  

 - Forslaget til ny § 10 ble enstemmig vedtatt.  

 - Forslaget til ny § 11 ble enstemmig vedtatt.  

6. Presentasjon av årets arbeid i Nasjonalkomitéen 

 - Ine Møllegaard ga en grundig gjennomføring av NK sitt arbeid på et generelt 

plan.  

 - I år har vi fått bevilget 493 000 fra DIKU. 

 - Det har også kommet to nye lærerrepresentanter inn i NK det siste året. 

 - Fremover er planen å sette i gang arbeid med revidering av NKs vedtekter.  

 - Nytt fremover er at man skal invitere fjorårets HOs til januarmøtet, slik at de 

kan fremlegge sin rapport direkte.  

 - Man har også endret reiserefusjonsreglene ved å dele potten i to, hvor en 

intervall kommer på vårparten, og en på slutten av året for å forhindre at medlemmene 

må vente lenge for å få igjen pengene fra reiseutgiftene til de norske RSene.  

 - Ønske fra medlemmene at NKs referater skal publiseres direkte. Dette reiser 

særskilte personvernspørsmål, men NK tok innvendingen til etterretning.  

 

7. Valg av nytt styre 

● Valgkomiteens innstilling 



● Introduksjoner v/kandidatene 

● Valg av styre 

Leder ble valgt enstemmig. Resten av listen ble vedtatt samlet ettersom 

ingen ønsker å benke valgkommiteens innstilling. Det ble resultatet 26 

stemmer for, og en blank stemme.  

Resultatet:  

Leder: Eva Thorshaug. 

Nestleder: Marlene Karstensen 

Kommunikasjon: Amanda Louise Bolann Håland 

Nasjonalkoordinator: Mats Jensen 

Økonomi: Anne Sigrid Lindblad Stokke 

Head Organisere til neste års nasjonalsesjon: Henning Undheim og Vilde 

Furuhaug Westby 

 

8. Valg av alumnirepresentant til Nasjonalkomitéen 

Marthe Wedøe ble énstemmig valgt.  

9. Orientering om National Safe Person 

Liv annonserte at National Safe Person for den følgende perioden er Marit Huseby, og 

at hun også skal kontaktes i forkant av regionalsesjonene, for å samkjøre med dem 

som skal være event safe persons.  

10.Evaluering av nasjonalsesjonen 2019 v/ Eva Thorshaug og Mats Jensen.  

a. Organisatorisk 

 Har gått veldig fint. Fått godt tilbakemeldinger.  

i. Gjennomføring 

 Få hickups, teamet har jobbet bra. Fikk gjennomført de planene de hadde på forhånd.  

ii. Organising team 

 Internasjonalt team. Har vært en stor styrke. Core organisere kom på plass tidlig. Har 

vært avgjørende, da arbeidsbelastningen ble jevnere fordelt, og man fikk på plass dedikerte 

folk tidlig.  

iii. Økonomi 

 Har fundraiset mye. Det har hjulpet mye. Ba om litt mer enn det som har vært vanlig, 



det har lønnet seg for dem. Erasmus+ ble helt avgjørende. Ser ut som organisasjonen går 

cirka 50 000 i overskudd.  

iv. Lærdom 

 Hovedessens er at man kan tørre å være ambisiøs og kreativ også med NSer i Norge. 

Har noe å gå på hva gjelder lærerkontakt.  

b. Plan for etterarbeid 

 En del rapportering som må gjøres. Erasmus har ikke frist før i januar. PowerShifts 

må imidlertid løses før. Skal gjøres sammen med Aijan Muktar som var editor for sesjonen.  

c. Annet 

 Kjekt å bli med i det offisielle programmet for Miljøhovedstaden. Fikk også mye 

publisitet internasjonalt, noe som var veldig kjekt.  

11.Neste års arbeid 

a. Regionalsesjoner  

 

i. Steder  

 Bergen, Sandnes og Kristiansand.  

ii. Hovedarrangører 

 Bergen: Alf Marius Florvåg, Elisa Parnefält Størksen og Amandus Sanden 

 Sandnes: Njål Eirik Hole Mikalsen og Sara Ohran 

 Kristiansand: Maren Aurora Gude og Marte Elisabeth Møvik Lynne 

12.EYP Norge internasjonalt 

a. Oppdateringer fra Board of National Committees (BNC) 

 Fra dette vårmøtet har det blitt en forandring i hvordan man velger inn folk til 

Governing Body. For å øke medlemsmassens påvirkning, er systemet nå lagt om slik at 

medlemsstemmene og NC-stemmene blir tatt gjennomsnitt av. 

b. Norge har også vært representert på Summer Academy ved Marthe Wedøe og Embla, som 

hadde et lærerikt opphold.  

13. Eventuelt 



 

 

 


