
01.03.2020 

Styremøte EYPNAA 2020 

Hva? 3. Styremøte for EYPNAA 2020 

Når? 01.03.2020 kl. 20:30 

Hvem? Amanda, Anne, Erika, Eva, Henning, Marlene og Mats 

 

1. Innsjekk 

2. Gjennomgang av oppfulgte saker siden forrige møte  

a. Paypal  

Vi har foreløpig to personkontoer for EYPNAA. Når Eva står som juridisk ansvarlig for 

begge kontoene er målet å endre ting slik at vi isteden har en bedriftskonto. 

 

b. Separat RS konto 

Eva og Anne har begge vært i kontakt med banken for å opprette en separat konto for 

regionalsesjonene, men ting tar tid. Begge jobber jobber videre med dette.  

 

c. Brønnøysundsregisteret 

Alle i styret er nå Brønnøysundsregistrert, med unntak av Erika og Henning. Dette er 

grunnet kriteriene som må oppfylles for at styremedlemmer skal kunne bli oppført: de 

må være demokratisk valgt. Med tanke på at rollen som HOs ikke lengre står i 

statuttene våre, ble ikke disse rollene sett på som demokratisk nok til å bli godkjent.  

 

3. Oppdatering RS 2020 v/ Mats 

a. Oppfølging etter sesjonene 

Mats har nå hatt skype med leadership for både Bergen og Sandnes  

 

Erfaringsskriv skal skrives etter alle årets regionalsesjoner er ferdige og deles med alle 

i styret, samt med fremtidige HOs. Det blir satt av tid til rapportering fra årets 

regionalsesjoner under styrehelgen i mars. Det skal også holdes en skype med alle 

styrerepresentanter og event safe persons etter alle sesjonene er over, og et skriv for 

fremtiden lages også her.   
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b. Reiserefusjon i to omganger? 

Vi følger det som ble gjort i fjor og utbetaler reiserefusjon for de norske 

regionalsesjonene når alle sesjonene er over. Dette vil bli offisielt annonsert etter 

Kristiansand. Vi arbeider da med innenlands-satser på 750 kr.  

 

c. Regnskap  

d. Styrerepresentant til Kristiansand 

Det blir lagt ut et åpent call for safe event person. En skypesamtale med 

styremedlemmer før sesjonen samt reiserefusjon for deltagelse blir gitt for denne 

rollen.  

 

4. Oppdatering NS 2020 v/ Henning og Erika 

Call for editor og VPs er nå avsluttet, og skolekontakt har blitt opprettet. Med tanke på 

fylkesreformen har mange av skolenes mailadresser blitt endret, noe som måtte undersøkes. 

Henning har nå ryddet opp i alt av kontaktinformasjon og laget en oversikt over nye 

mailadresser.  

 

Vi må gi beskjed til DIKU om at skoler nå kan søke til NS, slik at dette kan legges ut på DIKUs 

facebook- og nettside.  

 

5. Fysisk styremøte 2020 

a. Innhold og ansvarsområder 

Helgen holdes 27-29 mars, i Oslo.  

 

Marlene og Eva tar hovedansvaret for helgen, sammen med Amanda og Mats. Vi 

ønsker gjerne å ha arbeidet på grupperom på UiO – Henning tar ansvar for booking av 

dette.  

 

b. Timeplan 

Timeplan legges med alle sammen slik at vi kan legge til rette for alle. 
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6. Sommersamling v/ Marlene  

a. Dato? 

Dato blir satt til onsdag 12 til fredag 14 august, etter innspill fra poll via Facebook.  Det 

planlegges også å ha en dag ekstra for lokallagsstyrer med moduler og erfaringsdeling 

tirsdag 11 august.  

 

Call for core team legges ut i løpet av uken.  

 

7. Eventuelt 

a. Lokallagssamling Sør-Vest  

Maren (lokallagsleder i Agder) og Nora (lokallagsleder i Rogaland) holder for 

øyeblikket på å organisere en samling for de to lokallagene med moduler og trainings.  

Samlingen vil bli holdt i Sandnes, datoer er 20-21 juni. Dette er noe vi gjerne ser at 

andre lokallag også prøver seg på. 

 

b. Nye gensere? 

Foreløpig er det ingen vits i å bestille nye gensere, men det kan være en ide å ha re-

stock til enten sommersamlingen eller nasjonalsesjonen. En videre plan angående 

merch legges under styrehelgen, men det er viktig at vi fokuserer på å kunne selge 

genserne også til EYPere som kommer utenfra Norge.  

 

c. Pre-utbetaling for utlegg på sesjon 

For HOs for tidligere sesjoner har det vært store personlige utlegg, som ikke blir betalt 

tilbake før etterpå. Dette er ikke ideelt, og fremover vil HOs derfor underskrive en 

avtale der de får utbetalt penger på forhånd slik at de slipper å betale for ting selv. 

Midler som ikke blir brukt betales da tilbake til EYPNAA. 

 

8. Møtekritikk 

9. Utsjekk  

 

 


