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Styremøte EYPNAA 2020
Hva? 5.styremøte
Når? 10.04.2020 kl 19
1. Innsjekk
2. Gjennomgang av pågående arbeid
a. Retningslinjer for medlemskap ferdig
Retningslinjer har nå blitt utarbeidet og ferdiggjort. Marlene skal oversette til engelsk
slik at vi har begge versjoner liggende til over påsken. Dette er ikke et bindende
dokument slik som statuttene, men heller retningslinjer som nåværende og fremtidige
styrer kan lene seg på og bruke som basis for diskusjoner og bestemmelser.
Retningslinjene er basert på det som står i statuttene samt erfaringer både EYPNAAstyret og NK har gjort seg.

b. Lokallagsarbeid v/ Marlene og Mats
Marlene og Mats har hatt skype med alle lokallagslederne sammen for å snakke om
hvordan ting går samt planer fremover.

Vi skal ha lokallagssamling som en forlengelse av sommersamlingen, hvor alle
lokallagsstyrene samles for moduler og kunnskapsdeling, samt planlegging for det
kommende året. Vi planlegger også å gjøre lokallag til et fokusområde på både
sommersamlingen generelt og nasjonalsesjonen – spesielt under NS kan man nå ut til
mange potensielle nye medlemmer.

Søknad for å holde RS vil åpne i løpet av de neste ukene. Målet er å ha valgt ut HOs til
sommersamlingen. Dette gjør oppstartsfasen mer effektiv, gir mer tid til de tidligste
sesjonen, samt gir HOs en mulighet til å bli kjent med hverandre ansikt til ansikt og
dermed legge til rette for bedre kunnskapsdeling og samarbeid. En søknad for å holde
regionalsesjon vil innebære en utarbeidet visjon.
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Angående HOs til nasjonalsesjonen vil de i år ikke inngå i styret, men heller bli valgt
gjennom en ekstern søknad. Dette vil skje etter HOs for regionalsesjonene har blitt
valgt, men før generalforsamlingen.

3. Oppdatering NS 2020 v/ Henning og Erika
Arbeidet går godt fremover. Siste call (for chairs, media team og organisers) har nå blitt lagt ut.
Committee Work venue er satt.

Vi legger opp til at så mange som mulig fra styret skal være til stede så mye som mulig under
sesjonen.

4. Nordic Training Summit i Sverige
a. Søknader
First er forlenget til mandag.

Dersom arrangementet ikke kan avholdes fysisk vil det gjennomført digitalt.

5. Online-moduler
a. Gjennomførelse
Vi vil holde tre møter på søndag via zoom, hvor Amanda har hovedansvaret for
gjennomføringen. Hun kommer til å hoste hele møtet, og så vil hver modulholder få
hvert sitt breakout room.

Dette er virkelig et lavterskel-tilbud og krever veldig lite av dem som deltar.

b. Q&A med styret
Vi tar en diskusjon senere om vi ønsker å holde dette live (i liknende format som NK
townhall) eller om vi ønsker et annet format (for eksempel gjennom instagram).
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c. NK Townhall
Vil bli holdt 14.april 19.00-20.00. Annonsering og facebook-event er lagt ut. Det er en
relativt konkret agenda for møtet, hvor det er fokus på økt transparens i NK. Målet er å
kunne diskutere og komme med innspill til statuttene.

6. Økonomi
a. Status på reiserefusjon
Vi går vel innenfor budsjettet.

b. Regnskap for kvartalet
Slik som det er nå ligger vi godt an.

7. BNC-møte online
Istedenfor fysisk møte vil BNC-møtet bli holdt i komprimert form den samme helgen som
opprinnelig planlagt. Fredag er satt av til teambuilding og introduserende moduler, mens
søndag er delt inn i fire tematiske blokker. Det er nå mulighet for at flere enn kun to fra hver
nasjonalkomite kan delta, da blokkene kan bli delt opp. Marthe og Eva deltar, samt Amanda og
Marlene.

Det skal også avholdes regional cluster meeting med en representant fra Governing Body den
13. april.

8. Møtekritikk
9. Utsjekk

