
Statutter for EYP Norway Alumni Association  

  

§ 1 (Navn)  

1. Organisasjonens navn er European Youth Parliament Norway Alumni Association, 
forkortet EYPNAA.   

  

§ 2 (Formål)  

1. Organisasjonen har som formål å  

i. øke bevisstheten rundt europeiske spørsmål, oppfordre til aktivt 

europeisk medborgerskap og motivere ungdom til å engasjere seg i 

europeisk politikk 

ii. fremme interkulturell forståelse og dialog samt idé- og 

meningsmangfold 

iii. skape arenaer der ungdom i Europa kan uttrykke sine egne 

meninger.  

  

§ 3 (Målsettinger og aktiviteter)  

1. Organisasjonens målsettinger er å: 

i. tilrettelegge for kontakt mellom medlemmene gjennom å avholde 

ulike arrangementer.   

ii. bidra til medlemmers personlige utvikling.   

iii. bidra med assistanse til EYP Norge i forbindelse med utvelgelse av 

delegater til internasjonale sesjoner.  

iv. i samarbeid med EYP Norge tilrettelegge for og arbeide mot 

internasjonale EYP-begivenheter i Norge.  

v. øke kjennskapen til EYP i Norge gjennom informasjonsvirksomhet 



vi. bistå med kompetanse i forbindelse med delegaters forberedelser til 

internasjonale sesjoner.  

2. Organisasjonens aktiviteter innebærer, men er ikke begrenset til: 

i. å arrangere årlig nasjonalsesjon for EYP Norge, 

ii. arrangere årlige regionalsesjoner i utvalgte lokallag,  

iii. Avholde lokale møter i tråd med EYPNAAs formål. 

3. Organisasjonens aktiviteter defineres av organisasjonens retningslinjer.  

4. Organisasjonens retningslinjer: 

i. er bindende og definerende for organisasjonens aktiviteter når de 

er nedskrevet i eget dokument og godkjente av 

generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkjenner/avviser en 

retningslinje med en simpel flertallsvotering.   

ii. endres av generalforsamlingen ved en simpel flertallsvotering. 

iii. kan utarbeides av styret i situasjoner der det ikke enda finnes 

retningslinjer for den gitte aktivitet. Nyopprettede retningslinjer må 

godkjennes på første kommende generalforsamling for å fortsette å 

være i effekt.  

iv. skal være tilgjengelige for medlemmene av organisasjonen, enten 

på organisasjonens nettside eller på forespørsel.  

v. for aktiviteter som utdelegeres av Nasjonalkomitéen må også 

godkjennes av Nasjonalkomitéens styre for å være bindende. Ved 

avslag fra Nasjonalkomiteen på vedtatte retningslinjer har EYPNAA-

styret forhandlingsrett på medlemmenes vegne, og skal 

fremforhandle bindende avtale samvittighetsfullt og i henhold til 

medlemmenes intensjoner så langt som mulig. Fremforhandlet 

avtale skal snarest mulig etter godkjenning fra Nasjonalkomiteen 



publiseres til organisasjonens medlemmer, og må igjen godkjennes 

av et simpelt flertall på førstkommende generalforsamling.   

 

§ 4 (Tilknytning)  

1. Organisasjonen er en selvstendig del av og støtter opp om den nasjonale og 
internasjonale EYP-bevegelsen.  

  

§5 (Medlemskap)  

1. Medlemskap er åpent for alle som har betalt medlemskontingent det siste 

året, og har enten:  

i. representert Norge på et arrangement som er godkjent av 

organisasjonen  

ii. representert et annet land på en internasjonal EYP sesjon, men for 

øyeblikket er bosatt i Norge, eller  

iii. fått innvilget en individuell søknad om medlemskap, rettet til styret 

i EYPNAA.  

§ 6.1 (Generalforsamling)  

1. Ordinær Generalforsamling avholdes hvert år. Generalforsamlingen skal 

behandle:  

i. Godkjennelse av innkallelse  

ii. Valg av ordstyrer og referent  

iii. Fastsette hvem som er stemmeberettigede   

iv. Godkjennelse av resultatregnskap og balanse  

v. Anvendelse av årsoverskudd/dekning av underskudd  

vi. Evaluere og informere om hva det tidligere styret har gjort 

vii. Valg av styre  



viii. Innkomne forslag  

2. Styret innkaller til generalforsamlingen.   

3. Agenda skal sendes ut senest to uker før generalforsamlingen.   

4. Forslag til generalforsamlingen må leveres skriftlig til styret før 

generalforsamlingen åpner.  

5. Ekstraordinær generalforsamling kan kreves innkalt dersom styret eller 

halvparten av de individuelle medlemmene forlanger dette.  

§ 6.2 (Votering)  

1. Vedtak på generalforsamlingen gjøres med alminnelig flertall.   

2. Endringer i statuttene krever 2 / 3 flertall.   

3. Quorum er på 1,5 ganger styrets antall +1.   

4. Alle betalende medlemmer har stemmerett. Det åpnes også for 

stemmegivning gjennom fullmakt. Eventuell fullmakt må annonseres 

skriftlig til styret i EYPNAA før generalforsamlingen åpner.  Fullmakt teller 

mot quorum.  

§ 6.3  

1. Organisasjonens generalforsamling skal avholdes i forbindelse med 

avviklingen av nasjonalsesjonen, med det nyvalgte styret i funksjon fra det 

neste årsskiftet. 

i. Stadfesting av tid og plassering skal annonseres senest 12 uker i 

forkant.  

§7 (Lokallag)  

1. Lokal- og fylkeslag kan dannes dersom alle de følgende momenter er 

oppfylt:  

i. minimum 2 medlemmer som er bosatt eller folkeregistrert i samme 

fylke eller mindre geografisk område ønsker det, 



ii. det ikke eksisterer et lokal- eller fylkeslag i område allerede, eller 

det eksisterende lokal- eller fylkeslaget samtykker,  

iii. det avholdes et stiftelsesmøte der det dannes egne vedtekter om 

valg og sammensetning av styret, og regler for oppløsning av 

lokallaget. 

§ 8.1 (Styret)  

1. Organisasjonens styresammensetning velges på generalforsamlingen for 

ett år av gangen og består av rollene:   

i. President  

ii. Visepresident  

iii. Kommunikasjonsansvarlig   

iv. Økonomiansvarlig   

v. Nasjonalkoordinator  

vi. Prosjektkoordinator   

§ 8.2 ( Endringer i styresammensetning)  

1. Styrets størrelse og sammensetning kan endres midlertidig av styret selv 

med ⅔ flertall dersom dette anses for nødvendig. Endelig godkjennelse vil 

måtte foretas på første generalforsamling etter at endringen har funnet 

sted.   

§ 9 (Valgkomité)  

1. Valgkomiteen settes ned av EYPNAA - styret senest 12 uker før 

generalforsamlingen. 

2. Medlemmene skal ideelt sett ikke ha en for tett tilknytning til inneværende 

styre. 



3. Valgkomiteen har som oppgave å innstille kandidater til de forskjellige 

styrevervene. 

4. Det oppfordres til å innstille flere kandidater ved tilsvarende 

kvalifikasjoner.    

5. Forslag legges frem for generalforsamlingen.  

§ 10 (Valg av hovedarrangører til nasjonalsesjon)  

1. Valg av hovedarrangører til den årlige nasjonalsesjonen skal foretas ved en 

åpen søknad som vurderes av EYPNAA-styret etter rådføring med 

Nasjonalkomitéen.  

i. Valget skal foretas innen 31. august året før egen nasjonalsesjon.   

   
§ 11 ( Oppløsning)  

Organisasjonen kan kun oppløses av et enstemmig styre dersom foreslått av minst 

halvparten alle de individuelle medlemmene.  

  

ENDRINGER  

§ 8 ble, etter forslag fra styret (august 2008), endret ved akklamasjon i EYPNAAs 

generalforsamling den 20.09.2008.  

§ 5 ble, etter forslag fra styret (august 2010), endret ved enstemmighet i EYPNAAs 

generalforsamling den 18.09.2010  

§§ 1, 3, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2, 9, 10, 11 ble, etter forslag fra medlemmer og styret 

(september 2019), endret ved generalforsamling for EYPNAA 14.09.2019.  


