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Søke om verv i EYPNAA-styret 2021 og Nasjonalkomitéen (NK) 2021-22 

I etterkant av nasjonalsesjonen i Stavanger vil vi lørdag 12. september avholde den årlige 
generalforsamlingen til EYP Norge Alumni Association (EYPNAA) der det skal velges et nytt styre til 
EYPNAA og ny alumnirepresentant til NK, og det er derfor min glede å meddele at tiden er kommet 
for å søke på verv i EYPNAA-styret for 2021 og NK 2021-22! 

EYPNAA-valget: 

Til EYPNAA-valget er det derfor satt ned en valgkomité for å utarbeide et forslag til en innstilling 
bestående av mulige styremedlemmer. Årets valgkomité består av følgende medlemmer: Torbjørn 
Fyrvik, Mari Frostad, Marlene Karstensen (nåværende visepresident), og Eva Thorshaug (utgående 
president for EYPNAA-styre).  

Det er en rekke verv du som medlem kan stille til, og disse kan du lese mer om i det vedlagte 
dokumentet. Nytt av året er vervet prosjektkoordinator, som er beskrevet i detalj i dokumentet. 
Etter fjorårets generalforsamling er det også slik at hovedarrangørene for nasjonalsesjonen ikke 
lenger er medlemmer av styret som tidligere år. Call for denne rollen vil komme ut separat i løpet 
av august, så hold utkikk dersom du er interessert!  

Om du har spørsmål kan du sende e-post eller melding direkte til de styremedlemmene som sitter 
med vervet/vervene du er interessert i, eller til eypnaa@eyp.no dersom det er generelt.  

Dersom du er interessert i å stille til et eller flere av vervene ber vi deg om å fylle ut dette 
Google-skjemaet innen søndag 2.august , og så vil vi ta kontakt med deg i etterkant av fristen.  

NK-valg: 

Dersom du er interessert i å få enda dypere innsikt i hvordan vi arbeider i EYP Norge og ikke minst ha 
direkte innflytelse på beslutninger som tas er rollen som alumnirepresentant i NK vervet for deg. Vi 
søker noen med et ønske om å videreutvikle EYP Norge og som gjerne har erfaring fra tidligere 
styreverv, f.eks. EYPNAA-styret eller lokallagene, eller som sitter med flere års fartstid i EYPNAA.  

Nasjonalkomitéen i EYP Norge har det juridiske og økonomiske ansvaret og samles til tre fysiske 
møter i året, oftest i januar, før sommeren og under nasjonalsesjonen. I periodene mellom møtene 
består arbeidet stort sett av oppfølging av skolene som har blitt valgt ved Nasjonalsesjonen og 
løpende kontakt med lærerne i NK, representanten fra Diku og EYPNAA. Vervet innebærer ca. 5-8 
timer arbeid i uken med god støtte fra andre styremedlemmer og begynner januar 2021 og varer i 
to år til desember 2022.  

NK trenger altså én alumnirepresentant som kommer til å sitte i styret sammen med 3 lærere (for 
øyeblikket Lars-Erik Nyborg, Geir Sandøy og Jon Arne Ombostad), EYPNAA-presidenten, en annen 
alumnirepresentant for 2020-2021 (Marthe Wedøe) og én representant fra direktoratet for 
internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU).  

Dersom du er interessert i å stille som alumnirepresentant til NK ber vi deg fylle ut dette skjemaet 
innen søndag 2.august, og så vil nåværende leder i NK Marthe Wedøe ta kontakt med deg i 
etterkant av fristen. NK-valget går ikke under samme prosess som EYPNAA-valget og opererer derfor 
ikke med verken valgkomité eller innstillinger. Derfor vil alle kandidater sine søknader gjøres 
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tilgjengelig for EYPNAA sine medlemmer som vil stemme over hvem de ønsker skal representere de i 
NK.  

Om du har spørsmål angående NK-valget er det bare å sende direktemelding til nåværende 
NK-medlemmer Marthe Wedøe eller mail til NK på nc@eyp.no. 

Vi håper så mange som mulig er nysgjerrige på hva det vil si å være styremedlem i EYPNAA og 
alumnirepresentant i NK, og søker på verv dere syns høres spennende ut! Ikke nøl med å ta kontakt 
eller søke, det er en erfaring vi i styret anbefaler alle våre medlemmer så grip sjansen!  

God sommer og gleder meg til å se mange søknader!  

Mvh 

Eva Thorshaug, på vegne av  

Valgkomitéen for EYPNAA-styret 2021 
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