09.02.2020

Styremøte EYPNAA 2020
Hva? 2. Styremøte for EYPNAA 2020
Når? 09.02.2020 kl 20
Hvem? Anne, Amanda, Eva, Erika, Henning, Mats, Marlene, Marthe
1. Innsjekk
2. Gjennomgang av oppfulgte saker siden forrige møte
a. Medlemsbasen v/ Marlene
Det har blitt tatt en skikkelig gjennomgang av all medlemsdata, og en ny medlemsliste
har blitt opprettet. Foreløpig står medlemstallet på 97, noe som er høyere enn på
mange år. Arbeidet med synliggjøring av medlemskap forsetter, og Marlene får hjelp
av Amanda til å oppdatere informasjonen som står på nettsiden.

Siden sist har alternativer til PayPal blitt undersøkt, spesielt Hypersys. Hypersys er
derimot ment for større organisasjoner, og det virker som om PayPal er det beste
alternativet for øyeblikket. Eva og Marlene har nå fått tilgang til PayPal-kontoen og
holder på å sjekke opp mot medlemsbasen og fortsetter å undersøke dette. Eva tar
ansvar for å endre juridisk eierskap av PayPal-kontoen.

b. Oppdatering av info på nettsider
Amanda er godt i gang med å oppdatere alt av informasjon på nettsidene, så alt av
navn, adresser og lokallags-informasjon er korrekt. Marlene sørger for at medlemskapsiden er tydelig og enkel å forstå.

3. Oppdatering RS 2020 v/ Mats
a. Tilbakemelding fra NC Board Members i Bergen
Sesjonen gikk veldig bra, mye positive tilbakemeldinger. Sesjonen endte med å gå i
overskudd, dette blir tatt hånd om.

Til senere sesjoner skal vi jobbe med større tydelighet og klarhet angående hva som
kan gjøres når (e.g. grønt lys). Det har blitt uttrykt ønske om klarere tidslinjer og
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retningslinjer, samt tettere oppfølging angående sesjons-økonomi. I forhold til dette
blir vi å lage retningslinjer blant annet når det kommer til hvem som kan signere
søknader om støtte – dette vil i fremtiden gå gjennom enten økonomiansvarlig eller
eventuelt president i EYPNAA. Dette vil legge til rette for tettere oppfølging.

b. Etterarbeid - økonomisk og nyttige erfaringer
Til neste år burde det lages en slags Frifond-mal som fremtidige HOs har tilgang til.
Anne og Mats utarbeider denne basert på tidligere søknader.

Etterrapportering etter Bergen gjenstår, både for individuelle sponsorer samt til DIKU
(men sistnevnte tas først etter alle regionalsesjonene er vel overstått). Anne sender en
mal til alle HOs hvor de fører regnskapet sitt for innad i EYPNAA, og det er viktig at alle
sponsorer får tilsendt regnskapet ført på den måten de vil.

Mats skal ha en skype med HOs og president for Bergen for å snakke om hvordan det
gikk og skape et lite erfaringsdokument. Generelt burde kunnskapsoverføring fra
tidligere HOS vektlegges mer i fremtiden. Kanskje en ide å ha en egen
kommunikasjonskanal hvor tidligere og fremtidige HOs kan utveksle erfaringer og
ideer?

Videre er det viktig å huske å følge GDPR regler under fremtidige sesjoner:
delegatinformasjon skal kun deles med de som har direkte kontakt med delegatene.
Chairs må også kommunisere med HOs hvis de ikke får kontakt med delegatene sine,
da dette skjedde mye i Bergen og mange kom uforberedte grunnet dette. Slike
erfaringer må deles med de kommende sesjonene.

c. Status på kommende sesjoner
Lite nytt å melde om, økonomisk er alt på stell.

Angående Kristiansand har de fått 9 selvstendige delegater – flott å se slikt
engasjement! Dette er noe vi vil forsøke å videreføre til fremtidige sesjoner.
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4. Oppdatering NS 2020 v/ Henning og Erika
a. Tidslinje
Søknadsspørsmål er nå klare, og call for visepresidenter og editor legges ut neste uke.

Det arbeides stadig med det visuelle. Facebook-siden vil lanseres om ikke lenge, med
annonsering av foreløpig team.

b. Akademisk visjon diskutert med president
En detaljert visjon er nå på plass.

c. Organisatorisk oppdatering
Erasmus-søknaden har nå blitt sendt inn, og det har blitt lagt ned mye arbeid i denne
for å sørge for at den virkelig skrives på nytt og ikke kopierer aspekter fra tidligere
søknader.

Videre har det blitt opprettet kontakt med andre potensielle partnere for støtte, både
til nasjonalsesjonen og kanskje til EYPNAA generelt. Henning er ansvarlig for
kommunikasjon her, og forsøker å informere skikkelig om hva EYP er til mulige
støttespillere.

d. Grafisk

5. Fysisk styremøte 2020
a. Forslag til dato
b. Innhold og ansvarsområder
Dette diskuteres nærmere på neste møte.

6. Eventuelt
a. Sommersamling - dato og fastsetting av sted
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Sommersamlingen arrangeres av Marlene, og legges i år til Trondheim. Hun kjenner
denne byen best, og dette vil også føre til litt mer regional spredning med tanke på at
alle sesjonene i år holdes sør-vest i landet.

Det er ikke mulig å holde sommersamlingen i samme helg som ble gjort i 2019, da
dette er samtidig som den internasjonale sesjonen i Warszawa. Dato fastsettes ikke
enda, men vil bli bestemt etter innspill fra alumni: en uforpliktende poll vil bli lagt ut i
facebook-gruppen for å se hva medlemmene foretrekker. Dette er kun veiledende, og
flertall vil ikke nødvendigvis bestemme dato til slutt – dette baserer seg på en rekke
andre faktorer.

Call for organisere til sommersamlingen åpnes etter call for VPs og editors til
Stavanger 2020 er over.

b. EYP Census
Må fylles ut. Eva samarbeider med Marthe og Endre angående hvordan ting føres her
og hva det er som er viktig å få frem.

c. Økonomi – kontoer
Ting ryddes opp i kontoene som EYPNAA disponerer. Anne lager nå en ny konto for
regionalsesjonene hvor alle tilhørende midler overføres.

7. Møtekritikk
8. Utsjekk

