Referat fra første møte i
nasjonalkomiteen for eyp
norge 2020
Fredag 3. januar 2020, kl 09.30 – 16.30, Kristelig
Gymnasium, Oslo.
Tilstede: Jon Arne Ormbostad , Geir Sandøy, Endre Haugland, Marthe Wedøe, Eva Thorshaug, Ellen
Hagen (DIKU), Ine Møllegaard og Nina Selmer på FaceTime fra Boston, USA. Mats Jensen var også med på
deler av møtet som Head Organiser fra NS i Oslo 2019

1/20 Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer Jon Arne og referent Lars-Erik

2/20 Godkjenning av innkalling, referat og dagsorden
Godkjent

3/20 Året 2019 v/NK og EYPNAA
Vi gikk gjennom året 2019 fra forskjellige ståsteder. Her er viktige punkter:

EYPNAA:
•

Fire regionalsesjoner og en nasjonalsesjon gjennomført. Fire RS’er viste seg å bli mye å håndtere,
blant annet var det vanskelig å skaffe norske officials til alle sesjonene.

•

EYPNAA har opplevd medlemsvekst. Et nytt lokallag i Kristiansand er startet opp, og lokallaget i
Rogaland har gjenoppstått. En ser at det er ofte er deltakelse internasjonalt som skaper
entusiasme for lokallagsarbeid.

•

EYPNAA-Statuttene ble oppdatert til generalforsamlingen.

•

Sommersamling i Bergen: Suksess. Dette var første gang sommersamlingen ble arrangert utenfor
Oslo. Det var en god løsning. I tillegg til training ble det jobbet med nasjonal strategi og statutter.
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DIKU:
•

DIKU ønsker en rapport fra EYPNAA hvert år, gjerne den som blir sendt til IO i Berlin. Det gjør det
lettere for DIKU å forklare og fortelle om driften til andre, blant annet Kunnskapsdepartementet.

•

Ønsker en revidering av NK-vedtektene. De trenger å speile situasjonen i dag, og særlig
valgprosessen til NK bør endres.

•

Har ikke kommet videre med vedtektene, men vil være en viktig prioritet fram til mai-møtet. Se
ellers under eventuelt.

•

Diskusjonen rundt arbeidsspråk på RS ble tatt opp. Her har det vært en del frustrasjon og
misforståelser mellom NK og EYPNAA. Grunnen til at NK har ønsket norsk som arbeidsspråk på
noen RS’er er for å følge den internasjonale strategien rundt outreach – å nå ut til nye grupper.
EYPNAA og organisere har opplevd at norsk på sesjonen gjør det mindre attraktivt for norske
officials og vanskelig for internasjonale. Bruker man engelsk, kommer det flere søkere, og det er
svært positivt for sesjonen. Denne diskusjonen fortsetter vi med, men det er viktig at både
medlemmer og NK-medlemmer er klar over fordeler og ulemper ved å bruke norsk eller engelsk
som arbeidsspråk ved sesjoner i Norge. Foreslått at man kan oppnå outreach på andre måter i
tillegg til å legge til rette ved norsk språl - eksempel gjennom sesjoner steder der det ikke har
vært sesjoner før.

NK:

4/20 Nye NK-medlemmer og valg av ny leder
Nye NK-medlemmer er: Endre Haugland (1 år, Ines mandat), Eva Torshaug (leder av EYPNAA), og Marthe
Wedøe (2år, Ninas mandat).
Marthe ble valgt til ny leder ved akklamasjon. Gratulerer!

5/20 Budsjett og aktivitetsplan for NK 2020 v/ DIKU
Ellen fra DIKU gikk gjennom budsjett og foreløpig regnskap for 2019. Gjennomgangen tok spesielt sikte
på å forklare hvordan Staten og dermed DIKU ønsker at budsjettarbeidet gjøres. Særlig ble det tatt opp
praksisen med reiserefusjoner for medlemmer som har deltatt på sesjoner og eventer. Kort fortalt ønsker
DIKU at vi framover følger disse retningslinjene:

•

DIKU opererer med begrepene kjernevirksomhet og øvrige tiltak, både for NK og for EYPNAA.

•

Kjernevirksomheten må dekkes av midlene vi får fra Staten, øvrige tiltak dekkes hvis vi har midler.

•

Vi må unngå en stor pott med ubrukte midler på slutten av året som spres mer eller mindre jevnt
utover som reiserefusjoner.

•

Som en følge av dette må vi budsjettere mer nøyaktig selv om vi har en del utgifter som kan være
vanskelig å beregne.
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•

Vi bør ha større marginer i budsjettpostene på øvrige tiltak enn i kjernevirksomhet fordi det er
mye greiere å overføre midler fra øvrige tiltak enn til øvrige tiltak underveis i budsjettåret.

•

Vi kan selv flytte på midler innenfor hvert av de fire områdene som er nevnt i første kulepunkt.

I budsjettdiskusjonen ønsket vi å styrke regionalsesjonene, sommertreningen og lokallagsarbeidet.

6/20 Gjennomgang av NSC i Oslo 2019 v/EYPNAA
i) Rapportering
Sponsormidler fra Power Shift krevde mye rapportering, men er i orden. Head Organisers for NS 2020 er i
kontakt med PowerShift for støtte til høstens sesjon. Rapporten til Fritt ord er i orden, UD er snart ferdig,
Erasmus+ er i rute med frist 6. februar.

ii) Økonomi
Endte opp med et romslig budsjett, mye takket være Erasmus+ (kom i juni). Oslo var et dyrt sted å
arrangere. Søkte på større beløp fra Fylkeskommunene med gode begrunnelser og fikk ofte dette
innvilget. Foreløpig overskudd på 35000,-. Fikk spons på småting som snacks og drikke, dette sparte
penger. Gratis venues som BI og KG.

iii) Tilbakemeldinger
Har fått positive tilbakemeldinger, særlig på kveldsarrangementer. God og nok mat og god søvn. God
trivsel blant delegatene. Vi har fått noen tilbakemeldinger på litt for tett program, at det blir for intenst.
HOs fikk Erasmus-kontroll underveis i sesjonen. Vi fikk gode tilbakemeldinger derfra, men de utfordret
oss på hvordan vi kan nå ut til samfunnet med resultatene våre. Kan være at pressedekning, spredning
av arbeidet og kunnskap om EYP er det de ønsker.

iv) Juryarbeid
Det var stor geografisk spredning på skolene som ble valgt ut: Blant annet Trøndelag, Hordaland, Oslo,
Rogaland, Finnmark. Særlig gledelig med Hammerfest vgs som skal til Milano. Det var vanskelig å finne
jury-medlemmer. Dette er NKs ansvar, men HO ble kontaktet like før sesjonen med spørsmål om hjelp.
Noen jurymedlemmer var der en dag, andre to. Dette er uheldig for juryarbeidet. Vi må jobbe mer med
juryordningen til vår-møtet.
Head Organisers Eva og Mats gjorde rede for sesjonen på møtet. Det var en vellykket ordning med å
invitere HOs fra høstens NSC til januarmøtet for å redegjøre for sesjonen og etterarbeidet.
NK takker Eva og Mats for planlegging og gjennomføring av et profesjonelt arrangement, og ser fram til
fullført rapportering.

7/20 Oppdatering fra EYPNAA v/ Eva
i) RS 2020
Årets regionalsesjoner finner sted i Bergen , Sandnes og Kristiansand.
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Chairs’ team er i orden. EYPNAA er fornøyd med presidentene. To av sesjonene er på engelsk og en på
norsk. Det viste seg å være vanskelig å rekruttere HOs til sesjonene.
Erfaringer fra i fjor viste at fire RS var for mye, derfor tre i år. Mange var usikre på om de kunne klare å
være HOs. De er ofte usikre på hvor mye de kan gjøre selv og hva de må ta med EYPNAA-styret eller NK.
Men manualen er klar, og det letter arbeidet veldig. Økonomien ser bra ut.

ii) Økonomi
Regnskapet for 2019 snart ferdig. Budsjettarbeidet for 2020 ser ut til å fungere godt. En del spørsmål ble
tatt opp under budsjettbehandlingen med DIKU.

iii) Styret
Årshjul og rollebeskrivelse for styrearbeidet er utarbeidet og skal sikre en god overgang til nytt styre.
President: Eva Thorshaug
Visepresident: Malene Karstensen
Økonomiansvarlig: Anne Sigrid Stokke
Kommunikasjonsansvarlig: Amanda Louise Bolann Håland
Nasjonalkoordinator: Mats Jensen
Head Organisers, NS: Henning Undheim og Erika Brunner

iv) NSC 2020
Eva har hovedansvar fra styret i oppfølgingen av HOs. Stavanger er stedet, og temaet kommer til å ha
med nærområdet å gjøre, særlig med tanke på lokale sponsorer. De er usikre på Erasmus+-tildeling (som
vanlig), men kommer til å ta kontakt for å få svar på spørsmål de sitter med. Arbeidet med venues er i
gang. På grunn av usikkerheten rundt Erasmus+, er arbeidet i gang med å nå ut til andre sponsorer. Kan
kanskje ta kontakt med Gust Helland i Sandnes for å få tips.
Lengde på sesjonen. Det har kommet spørsmål fra HOs om å arrangere en firedagers sesjon. I
diskusjonen kom det fram argumenter både for og mot å utvide med en dag:
Argumenter som ble nevnt for 4-dagers sesjon: Få bedre kvalitet på komitearbeidet med bedre tid og
muligheter til ekspertsamarbeid. Programmet på 3-dagers blir veldig intenst og tettpakket, og fire dager
vil gi større muligheter for tettere samarbeid med lokale myndigheter, organisasjoner og bedrifter.
Argumenter som ble nevnt mot 4-dagers sesjon: Økonomi – vanskelig å funde ekstra, særlig med tanke
på om Erasmus+-pengene ikke kommer. Er det også uheldig hele tiden prøve å bli større og bedre fra år
til år? Blir det vanskelig for skoler å sende lærer og delegasjon i fire dager enn tre? Kanskje vanskeligst for
nye skoler og skoler uten sterk motivasjon. Vi har liten tid til å utvikle en firedagerssesjon. Ni måneder
fram til sesjonsstart kan bli knapt for å avklare holdninger hos skolene og økonomiske muligheter. DIKU
stiller seg tydelig negativ til en utvidelse, særlig på bakgrunn av tilbakemeldinger fra skoler.
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Vedtak:
Vi setter veldig stor pris på initiativet fra folkene bak Stavanger 2020, og støtter ønsket om utvikling av
sesjonene våre velkommen. Men argumentene til DIKU, tidspresset før sesjonen og usikkerhet rundt
skolenes muligheter til å delta og de økonomiske rammebetingelser for sesjonen gjør at vi ikke ønsker å
prøve firedagers sesjon i 2020.
Derimot ønsker NK allerede nå å starte prosessen for å finne muligheter til å prøve å arrangere en
firedagers nasjonalsesjon høsten 2021. NK tror det vil bli lettere å arrangere en firedagersesjon i en kjent
by med rammer EYP har brukt før. Bergen og Oslo er gode byer for noe sånt ettersom EYP ofte har hatt
sesjoner i disse byene.

8/20 Tilbakemeldinger fra internasjonal sesjon i Hamburg
Gjennomorganisert og svært god sesjon. Det fungerte godt med wildcard.

9/20 Rapport fra BNC-høstmøte 2019
Marthe og Eva deltok. Artig møte med en del kontroversielle saker. Viktigst for oss er kanskje den nye
delegasjonsallokeringen til IS hvor vi har mistet 2 plasser og at lærerplassen i GB er fjernet. Lærere kan
likevel stille til valg. Vi mistet plasser ettersom vi ikke hadde nasjonal strategi i 2018 som er året
delegatallokeringen er basert på, i tillegg til at vi ikke lenger får ekstraplassene vi hadde etter vi
arrangerte Trondheim&Røros IS 2017.

10/20 Neste møte
Fredag 8.mai

11/20 Eventuelt
Oppstart av vedtektsendringer. Brainstorming av hva som må med.
•

DIKU: Vil ikke være medlem av NK med stemmerett. Skal heller være en kontaktperson for NK.

•

Valgkomité – forutsigbarhet og transparens på nominasjon og valg.

•

Kontinuitet

•

Forholdet mellom NK og EYPNAA

•

Oppdateres i forbindelse med at organisasjonen er i utvikling

•

Referatføring og gjennomsiktighet

•

Om sakspapirer på forhånd

•

Hvordan tar vi beslutninger

•

Blir sak på vårmøtet. Endre starter arbeidet og deler utkast før neste møte, 17.april
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Utvelgelse til høst-IS
Problem: Høst-IS kommer før NS 2020. En delegasjon med Vg2-elever fra St.Olav i Stavanger er valgt ut
fra NS 2019. Det er to ledige plasser dit, for vi får bare sende en delegasjon på 5. Hvordan velger vi de to
siste?
For å ha nok sesjoner å sende til fra NS 2020, skal vi prøve å få plass til to delegasjoner på et IF høsten
2020.
5. og 6. skole fra NS 2019 blir sendt på NS i Luxemburg og i Haag i vinter.

Vi takket av Nina og Ine fra NK. Tusen takk for lang og veldig god innsats!
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