
 

European Youth Parliament 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT NORWAY ALUMNI ASSOCIATION 

Sesjonskonsept på regionalsesjoner 
Retningslinjer til HOs som skal utvikle et sesjonskonsept og hva de kan 

forvente fra EYPNAA 

 

 

Oppdatert 19.05.2020 



 

European Youth Parliament 2 

REGIONALSESJONER - EYPNAA 

 

EYPNAA har tradisjon for å arrangere regionale sesjoner, lavterskel tilbud for skoler, 

delegater, og hovedarrangører (HO) som ønsker et innblikk i den grunnleggende 

strukturen og gjennomføringen av en sesjon. Dette dokumentet har som hensikt å gi 

en kort innføring i viktige faktorer som er viktig å ha med seg i prosessen med å 

utarbeide en søknad som HO for en regionalsesjon i regi av European Youth 

Parliament Norway Alumni Association (EYPNAA).  

 

Målet med et sesjonskonsept er at EYPNAA og NK skal få et innblikk i hva visjonen deres. På bakgrunn av dette 

vil vi komme med tilbakemeldinger og hjelpe dere med gjennomføring av arbeidet fra begynnelsen av 

prosessen. Som en del av søknaden er du/dere bedt om å skrive et dokument kalt sesjonskonsept der dere 

presenterer deres visjon basert på punktene som nevnes under. Har dere mer å legge til er dere velkomne til å 

inkludere det dere har av informasjon og tanker om regionalsesjonen dere ønsker å arrangere. Husk at 

sesjonskonseptet sendes til nationalcoordinator@eyp.no og nc@eyp.no i tillegg til søknaden dere fyller ut i 

google skjema. I etterkant av dette vil søknadene vurderes, og vi tar kontakt dersom det blir relevant for dere å 

gjennomføre en regionalsesjon.  

Spesifikasjoner 

I den følgende delen finner dere punkter som skal gjøres rede for i en presentasjon av sesjonskonseptet deres.  

Tid:  

EYPNAA sine regionalsesjoner kan arrangeres mellom januar og mars. Spesifikke datoer er opp til HOs å foreslå 

etter hva som passer, og opp til nasjonalkomitéen og EYPNAA å bekrefte.  

Sesjonene er ment å ligge fra onsdag-fredag. Disse dagene skal omfatte én CJO-dag, en dag med teambuilding 

og komitéarbeid, i tillegg til én dag med generalforsamling.  

 

Sted: 

Regionalsesjonen skal finne sted i en by/tettsted der alle skoler som deltar skal ha mulighet til å reise tur-retur 

samme dag under sesjonsdagene. I vurdering av sted bør det vurderes antall tilgjengelige skoler i nærområde, 

mulighet for lån/leie av lokaler og mulighet for å innlosjere officials.  
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Samarbeid 

Det er vanlig å ha et samarbeid med én VGS i området man ønsker å arrangere en regionalsesjon. Det er naturlig 

at denne skolen også ønsker å delta med delegater, noe som er ønsket. I tillegg skal det etableres kontakt med 

én kontaktperson på skolen som HOs skal ha kontakt med underveis i prosessen.  

 

Omfang av deltakere og skoler  

Vanligvis deltar mellom 6-10 skoler, og mellom 20-50 delegater. Hver skole er invitert til å Her kan det finnes 

store variasjoner ut ifra hvor sesjonen arrangeres, og dette er noe som bør tas i betraktning når dere vurderer 

budsjett. Målet er ikke å gjøre sesjonen så stor og fantastisk som mulig, men solid økonomisk og med mål om å 

skape gode relasjoner til de skolene, lærerne og delegatene som deltar.  

Husk at EYPNAA ikke har mulighet til å dekke reisekostnader for skolene som deltar, og dette må tas hensyn til 

med tanke på det geografiske omfanget av skoler som inviteres. Ved at delegatene bor i reiseavstand til 

sesjonens plassering behøver det ikke å søke om finansiell støtte for å få dekket dette som en utgift.  

 

Innlosjering 

Tradisjonelt sett har officials blitt innlosjert hjemme hos lokale EYPere, men ettersom omfanget har vokst i løpet 

av de siste årene oppmuntrer vi HOs til å legge en fundraisingplan som legger grunnlag for å innlosjere officials 

på hostell eller tilsvarende dersom stedet/budsjettet tillater det. Hvis ikke er det fortsatt mulig å innlosjere hos 

frivillige EYPere.  

 

Språk 

Alle EYP Norge sine regionalsesjoner vil bli avholdt med engelsk som arbeidsspråk.   

 

Fundraising og budsjett 

Fundraising til regionalsesjonene er delvis støttet av EYP Norge, men det vanlig å søke eksterne sponsorer. Ta 

kontakt med årets styre for avklaring av sannsynlig sum. Dersom det skal søkes eksterne sponsorer ønsker vi at 

dere oppgir summen det skal søkes om.  

I et budsjett ønskes det at dere stiller opp alle inntekter og utgifter dere ser for dere at sesjonen vil ha, med en 

beskrive av deres fundraisingstrategi for sesjonen.  

Tidligere har budsjettene ligget mellom 12 000-30 000 NOK, basert på omfanget av sesjonen. Her er det mange 

måter å løse arrangeringen av en sesjon på, men det viktigste er som nevnt tidligere å ha et budsjett som tillater 

gjennomføring av grunnaktiviteter og mat. Dersom man ønsker å innlosjere alle på samme sted, eks. hostell vil 

dette reflekteres i budsjettet.   

Sesjonens utkast 

Som en del av søknaden om å bli HOs av en regionalsesjon, skal søknaden inneholde de følgende punktene:  
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• Kort visjon for sesjonen der de overnevnte punktene dekkes, 

• Et motivasjonsbrev (utfylt i søknadsskjemaet), 

• Oversikt over budsjett og mulige sponsorer, 

• Vertsskole og skolekontakt,  

• Liste over regionale skoler som skal inviteres og antall delegater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


