27.03.2020

Styremøte EYPNAA 2020
Hva? 4.styremøte
Når? 27.03.2020 kl 17:30
Hvem? Anne, Erika, Eva, Henning, Mats, Marlene
1. Innsjekk
2. Gjennomgang av pågående arbeid
a. Regionalsesjoner v/ Mats
I år ble to regionalsesjoner (Bergen og Sandnes) avholdt, da Kristiansand ble avlyst
grunnet koronaviruset. Det har nå blitt gjort evalueringer med leadership av alle
regionalsesjonene, og arbeid har nå blitt påbegynt med å lage en rapport for
regionalsesjon-sesongen 2020. Her vil det være fokus på hva som gikk bra samt hva vi
har forbedringspotensiale på.

Anne og Mats har også begynt arbeidet med å utvikle en Frifond-mal, basert på
Kristiansand sin søknad fra i år.

Individuelle delegater var noe vi ønsket å prøve i år, som ikke har blitt gjort ved
tidligere regionalsesjoner. Kristiansand hadde mest hell med dette, da hele 13
individuelle delegater melde seg på sesjonen. Dette var svært gledelig å se og noe vi
ønsker å arbeide videre med neste år. Dette er en god måte å oppnå outreach på
utenom å kun gå gjennom skoler. Vi har sett en tendens der mange faller fra i
tidsrommet mellom regionalsesjonene og nasjonalsesjonen, eller at man ikke får være
med skolens delegasjon til nasjonalsesjonen. Individuelle delegatplasser kan være
med å hjelpe mot dette (vises tydelig i år da det var flere delegater fra Sandnes som
meldte seg på til Kristiansand etterpå).

b. Medlemskap v/ Eva
Eva, Marlene, Erika og Amanda jobber denne perioden med å utarbeide retningslinjer
for medlemskap i EYPNAA. Dette er noe som ligger utenom vedtekter og statutter,
men er et viktig dokument for videre drift – det vil bli gjort tilgjengelig på nettsidene
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våre. Dette vil gjøre ting enklere for både styre og medlemmer når noen ønsker å
melde seg inn i organisasjonen.

Vi skal videre utarbeide en strategi for hvordan vi kan utvikle medlemsbasen og nå ut
til flere.

Vi oppdaterer mailingsystemet vårt, da vi har flere mottakere av mail som ikke er
betalende medlemmer. Marlene kommer til å gå gjennom og lage «aktive» og
«passive» lister for de som har og ikke har betalt medlemskontigent.

c. Sommersamling v/ Marlene
Overnattingsvenue og core team er på plass, hvor første møte skal holdes neste uke.

d. Lokallag v/ Mats og Marlene
Det skal avholdes et skype-møte med alle lokallagsledere den 9. april.

3. Oppdatering NS 2020 v/ Henning og Erika
a. Skoler
Grunnet kommune- og fylkessammenslåing har det vært mye rot i mailadresser til
skoler. Mye av dette har nå blitt ryddet opp i, men en del av de gamle mailadressene
vil være aktive ut året. Erika vil ta ansvar for å oppdatere disse senere.

Frist for skoler til å melde seg på er satt til 1. april.

b. Preventivt arbeid i tilfelle korona
Det har nå blitt skrevet en risiko-vurdering rundt en eventuell avlysning av sesjonen –
en plan er derfor klar hvis dette skulle skje.

EYPNAA har noe som kalles kjernevirksomhet som må avholdes for at vi skal kunne
kvalifisere til støtte fra DIKU. Nasjonalsesjonen går under dette og økonomiske midler
kan derfor flyttes hit.
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Videre er call for editorial assistant nå ute, og resterene call blir lagt ut snart.

4. Nordic Training Summit i Sverige
Sverige arrangerer training summit i Malmø 12-14 juni med plasser for norske deltakere. Det
vil bli generell officials-training samt moduler for NC-work. Det vil bli lagt ut en søknad for de
som ønsker å være med.

Dersom korona gjør at samlingen ikke kan finne sted nå vil den bli flyttet til senere (altså ikke
avlyses).

5. Online moduler
Moduler vil bli holdt av og for medlemmer. Eva koordinerer. Vi vil også holde et townhall-møte
med styret.

Dette kan eventuelt gjøres gjennom zoom, da dette gir muligheter for breakout rooms etc.

6. Eventuelt
a. Reiserefusjon RSer
Det er nå mulig å søke om refusjon for reigonalsesjonene, også for Kristiansand selv
om den ble avlyst. Frist er satt til 3. april.

Refusjon til styrerepresentantene blir betalt ut så fort som mulig.

b. Økonomisk etter Kristiansand RS
Sponsormidler har blitt betalt tilbake.

7. Møtekritikk
8. Utsjekk

