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1. Innsjekk
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Gjennomgang av sakslisten v/ referent
4. Oppsummering av NK-møtet 3.jan v/Eva
Første møte for den nye nasjonalkomiteen for året, hvor Eva deltok på vegne av
EYPNAA og Marte og Endre deltok som alumni-representanter. I tillegg tre lærere og
en representant fra DIKU.
Mye diskusjon rundt åpenhet og transparens angående hva det er NK gjør – det er lite
av det som blir diskutert som må forbli konfidensielt. DIKU er et statlig organ og har
derfor mye fokus på transparens, noe som gjør at det er mulig at mye av det som skjer
innad i NK kan gjøres tilgjengelig for medlemmene. Det er et ønske fra alle kanter at
det som skjer skal kunne komme ut, slik at flest mulig vet hva som foregår. Til neste
møte, som vil foregå i mai, er det muligheter for å dele saksliste med EYPNAA-styret
og eventuelt medlemmer for innspill, samt kan møte-referater gjøres tilgjengelige i
fremtiden. Referat fra møtet som var nå i januar er på vei.

NK sine vedtekter skal endres, da dette sist ble gjort i 2004. Endre vil ta
hovedansvaret for dette, sammen med Marthe. Spesielt vil det bli lagt fokus på
åpenhet og transparens, samt tydeliggjøring av ansvarsfordeling mellom NK og
EYPNAA. Første forslag på nye vedtekter vil bli lagt frem på mai-møtet. I første
omgang er det NK og DIKU som vil bestemme hva som inkluderes, men forslag skal
legges frem for medlemmer slik at også de kan komme med innspill.

a. Budsjett for året samt utbetaling av reiserefusjon til medlemmer
I år har det vært et overskudd fra andre poster som gjør at mer penger kan gå
til reiserefusjon – alle medlemmer som søkte om refusjon vil få sine reiser
dekt, etter satsene som ble gitt på forhånd.

Reiserefusjon og bokføring av andre økonomiske transaksjoner skjer innad i
EYPNAA-styret, som har ansvar for at alt føres korrekt og er lett tilgjengelig.

b. Nasjonalsesjonen
c. Kommunikasjon

5. Oppdatering RS 2020 v/ Mats
a. Organisering
Kristiansand: alle skoler har blitt ordnet, målet er 40 delegater (inkludert noen
selvstendige delegater). Alle officials blir innlosjert på skole under sesjonen.
Mat fastsettes denne uken.

Sandnes: halvparten av skolene har sendt inn delegat-lister, så noe informasjon
mangler fra skolene sin side. Sengeplasser er ordnet, da alle officials bor på
hotell/hostell. Mat fastsettes i nærmeste fremtid.

Bergen: alt organisatorisk skal falle på plass denne uken, med delegatlister og
informasjon. Alle officials kommer til å bo på hostell. TOs ferdigstilles i løpet
av de neste dagene, så Academic Preparation Kit formateres og sendes ut i
løpet av uken.

b. Økonomi
Alle sesjoner er i rute angående økonomi

c. Officials

d. Styrerepresentanter
Bergen: Anne og Henning
Sandnes: Erika og Marte
Kristiansand: fremdeles ikke klart

På sesjonene hvor det er to styrerepresentanter tar en på seg rollen som event
safe person.

Alle styrerepresentanter får en guide til hva rollen innebærer, og skal alle ha
en skype med Eva og/eller Mats i løpet av uken for å diskutere rollen.
Formatering av resolusjoner mm. under selve sesjonene faller under her, klare
retningslinjer for dette må gås gjennom.

6. Oppdatering NS 2020 v/ Henning og Erika
a. Organisering
HOs har hatt visjons-møte med core organisere, så den organisatoriske
visjonen har blitt slått fast – den vil bli preget av energi, bærekraft og
innovasjon, samt velfed. Akademisk visjon vil bli utarbeidet senere i
samarbeid med president. Invitasjon til president har blitt sendt ut.

Angående målet om 4-dagers nasjonalsesjon: DIKU sa nei, og som det er nå
vil ikke stå inne for denne endringen. Det er frykt for at en besluttning om å
gjennomføre dette i år ville vært forhasted, da det er mange usikkerheter ved
eksterne faktorer (for eksempel om skoler er villige til å delta på en dag ekstra,
da dette kommer med mange ekstra kostnader). Det er altså ikke det
økonomiske det står på for gjennomføringen av 4-dagers sesjon. Dette er
derimot ikke et absolutt nei, og EYPNAA og NK vil prøve å få til dette neste
år. Når det blir sendte ut påmelding for skoler til årets nasjonalsesjon prøver vi
samtidig å kartlegge skolenes interesse og meninger om en dag ekstra for
sesjonen. Vi vil gjerne vite hvordan skolene stiller seg til dette, hvilke fordeler
og vanskeligheter de ser for seg. Slike spørsmål kan også bli stilt til elevene
etter nasjonalsesjonen. Samtaler med delegater som deltok på Oslo 2019 viser
til et ønske om en lengre sesjon.

4-dagers sesjon er en ambisjon vi ønsker å jobbe hardt for, og vi må ha en
fastsatt tidsramme angående hva vi skal få til når. Nasjonalsesjonen neste år
kan for eksempel legge til en by hvor det har vært arrangert sesjon før, slik at
man vet hvilke resurser man har å jobbe med. Dette kan gjøre det lettere for
neste års HOs for å lykkes med 4-dagers sesjon.

Angående internasjonal jury på sesjonen: basert på observasjoner fra juryen i
Oslo 2019 er NK åpne og positive for en internasjonal jury i Stavanger. Det er
EYP Norge sine retningslinjer juryen vil jobbe ut ifra – disse retningslinjene
må oppdateres og oversettes. Det kan godt hende vi fremdeles vil ha et NKmedlem med i den internasjonale juryen. En av alumnirepresentantene i NK
tar ledelsen angående dette.

b. Økonomi
Stavanger 2020 har blitt tildelt Power Shift støtte

c. Grafisk
Logo holder på å bli utformet og ferdigstilles straks. Videre grafisk profil
holder også på å bli utarbeidet.

7. Fysisk styremøte 2020
a. Fastsetting av dato og sted
Styremøtet vil bli avholdt en helg i Oslo, med planer om å bruke UiO.
Ankomst fredag med sosialisering, jobb lørdag og søndag. Slutt rundt 15-tiden
på søndagen. Eva lager en doodle for fastsetting av dato.

b. Økonomi
Det er satt av penger til styremøtet i budsjettet, og potten har blitt økt fra
tidligere år.

8. Eventuelt
a. Medlemmer og medlemslister
Marlene tar en skikkelig gjennomgang av alt av medlemslister og finner ut et
godt system. PayPal tillater ikke folk under 18 år å betale, noe som gjør det
vanskelig å melde seg opp som medlem om man ikke er myndig. Alternativer
(e.g. HyperSys) skal sjekkes ut.

Under det fysiske styremøtet skal nye retningslinjer angående medlemskap
utarbeides. Frem til den tid er det viktig å synliggjøre fordelene med å være
medlemmer. Amanda og Marlene tar en prat angående promotering av
innmeldelse.

9. Møtekritikk
Veldig oversiktlig med saksliste i god tid før møtet. Ryddig møte, mye deltagelse –
dette er bra!

Fremover blir det fast styremøte hver tredje uke (og oftere ved nødvendighet), på
søndager.

10. Utsjekk

