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Styremøte EYPNAA 2020
Hva? 6. styremøte
Når? 26.04.2020 kl 15
Hvem? Amanda, Anne, Erika, Eva, Mats, Marlene
1. Innsjekk
2. Gjennomgang av pågående arbeid
a. Evaluering av online moduler. Q&A med styret på insta?
Gjennomføringen gikk veldig greit og vi hadde ingen tekniske problemer. Det var 9 stykk
som deltok på Marthe sin modul og 4 som deltok på Lars Eirik sin, og ganske mange ble
igjen på Hilde sin modul, så det var greit med deltakere. Vi fikk inntrykket av at de som
var med fikk en delt ut av modulene. Dette er noe vi eventuelt kan gjøre igjen senere
dersom det er interesse fra medlemmene.

Q&A med styret:
Vi har tidligere snakke om at hvert styremedlem tar en dag hver og svarer på spørsmål,
men vi sparer dette til vi åpner søknadsprosessen for nye styremedlemmer. Vi holder
heller en mer generell Q&A i denne omgang hvor vi tar en dag hvor folk kan stille
spørsmål og vi samler alle svarene og publiserer dagen etter. Vi samler spørsmål på
tirsdag og svarer på onsdag

Alt som skjer på EYP Norge sine sosiale medier skal være på engelsk, så det vil også Q&A
være.

b. Regional Cluster - første møte
Eva og Marlene deltok forrige mandag på første møte med de nye regional clusters.
Governing Body (GB) har endret på systemet med clusters, slik at hvert GB medlem nå
har ansvaret for en cluster. Vår cluster er med Sverige, Finland og Russland. Målet er at
dette skal være et slags støttenettverk for oss alle, hvor vi kan dele erfaringer med
hverandre. I tillegg kan vi henvende oss til vår GB representant (Ignacio) hvis vi trenger
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hjelp til noe. Dette første møtet var et innføringsmøte hvor vi snakket med hva vi trenger
oppfølging av og hva vi for øyeblikket jobber med.

GB skal starte arbeidet med å utarbeide en ny internasjonal strategi som skal være for
de neste årene. I den anledning holder de på å samle informasjon fra NCs for å se hva vi
ønsker å ha med i strategien.

3. Oppdatering NS 2020 v/ Henning og Erika
Siste call for officials var ferdig på fredag, så vi er i gang med selection.

Core teamet jobber nå med fundraising og innovation fair. Henning har vært mye rundt og sett
på venues.

Skoleplassene er alle fylt opp.

a. Internasjonale delegasjoner v/ Eva
Med tanke på situasjonen som er nå er det vanskelig å finne NCs som har internasjonale
delegasjoner å sende i og med at så mange NSCs har blitt avlyst. Det er ganske vanskelig
for mange å forplikte seg til å sende delegasjoner i og med at det er så mye usikkerhet.
Eva følger opp.

De internasjonale sesjonene Nicosia og Warsawa har blitt flyttet. Nye datoer for
sesjonene har ikke blitt satt enda.

4. Styreportofolier
Ifølge vår nasjonale strategi er det spesielt er det viktig at vi får utarbeidet ordentlige
styreportfolier før vi åpner for søknader til det nye styret. Disse styreportfoliene er ment som
dokumenter som kan være hjelpsomme for alle:
-

De som ønsker å søke slik at de vet nøyaktig hva de går til

-

Medlemmer generelt slik at de vet hva som foregår innad i styret
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-

Eksterne slik at de vet hvem som har ansvar for hva og dermed hvem de skal ta kontakt
med.

Vi starter nå arbeidet med å utarbeide disse, hvor vi først kartlegger alle rollene. Dette er slik at
vi kan se hva som for øyeblikket inngår under hvilken posisjon og hvilke oppgaver som
eventuelt kan flyttes over til andre posisjoner. Blant annet burde vi introdusere ansvar for
personvern. Styreportfoliene skal alle være klare til vi åpner for søknader til det nye styret –
dette skjer i midten av juli.

5. Nasjonal Strategi
a. Dokumenter
Eva og Marlene har gått gjennom den nasjonal strategien som ble utarbeidet i fjor, og
kartlagt hvordan vi ligger an. Vi har allerede gjort en god del av det som står der, men
det er noen offisielle dokumenter som mangler. Det ligger et dokument i driven med en
liste over alle dokumentene som må utarbeides, men akkurat nå er det spesielt fire
dokumenter som er viktige:
-

Guide til hvordan man kan arrangere regionalsesjoner
o

-

Guide til hvordan man kan arrangere nasjonalsesjon
o

-

Arbeidet her har allerede blitt påbegynt, Mats tar ansvar

Dette formaliseres fra fjorårets vitebok, Eva tar ansvar

Guide til regnskapsføring etter RS og NS
o

Anne tar ansvar for RS

o

Mats og Eva tar ansvar for NS

Videre ønsker vi å utarbeide en guide til hvordan man kan pitche NS, i likhet med en slik guide som
allerede eksisterer for RS.

Et annet punkt i nasjonal strategi er at det skal være bedre informasjon angående EYP internasjonalt til
medlemmene på våre nettsider – dette gjelder gjerne GB, BNC, og IO. Dette vil vi gjerne legge til som en
egen fane. Vi har et langsiktig mål om å oppdatere nettsiden med mal vi har fått fra IO som er basert på
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den eyp.org bruker nå. Dette kommer til å skje i løpet av sommeren, og vil være ferdig til å presenteres
senest til generalforsamlingen.

Vi har og utarbeidet et dokument med tidsfrister basert på nasjonal strategi og statutter. Første frist vi
må forholde oss til er å åpne called for HOs til regionalsesjonene, som må gjøres i mai. I anledning dette
kommer vi til å holde både Q&A og modul som har med hvordan man kan arrangere og skrive søknad
til RS. Vi har allerede utarbeidet en guide til hvordan man skal utforme søknaden og pitche ideen sin. I
tillegg vil det bli satt av et par-tre timer til HO-trening på sommersamlingen.

Første frist blir satt til midten av juni.

6. BNC-møte online
Marthe, Eva, Amanda og Marlene deltok på Board of National Committees (BNC) sist uke, som
blir holdt to ganger i året. Denne gangen var møtet delt inn i fire bolker. Normalt er det bare to
representanter som deltar da møtet er i Berlin, men siden det denne gang ble holdt online åpnet
det seg en mulighet for at flere styrerepresentanter kunne delta. Vi delte det opp slik at fire av
oss deltok og tok for oss ulike bolker. Etter møtet stemte hver NC – resultatet av avstemningen
vil bli delt senere.

På møtet ble det blant annet diskutert:
-

Hva slags partnerships man kan inngå som en del av EYP, og om det burde
opprettes retningslinjer for dette

-

Delegasjoner til internasjonale sesjoner med tanke på korona (dette blir tatt hensyn
til slik at det er census 2019 istedenfor census 2020 som blir tatt som basis for de
første delegasjons-utvelgelsene)

-

Hvilken NC man hører til hvis man har flyttet (spesielt med tanke på å søke som
official til internasjonale sesjoner)

-

Hvordan evalueringer skal utformes

-

Om det er på tide å oppdatere systemet vi har for clusters
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7. Eventuelt
a. National Safe Person
Marit Huseby har vært NSP siden september og har rollen i ett år – altså frem til
generalforsamlingen. NSP skal være en alumni som ikke har for tett kontakt med
organisasjonen lengre, men som likevel vil ta på seg et slikt ansvar. Det er NK som har
ansvar for å koordinere dette.

b. Informasjon om neste NK-møte
Neste møte blir holdt over zoom den 8. mai. Møteagenda har blitt utarbeidet av alumnirepresentantene. Eva skal på møtet informere om hva EYPNAA-styret har gjort siden
januar. Spesielt årets NS og RS, sommersamling og økonomisk situasjon er de viktigste
punktene.

8. Møtekritikk
9. Utsjekk

