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Styremøte EYPNAA 2020
Hva? 9.styremøte
Når? 12.07.2020 kl. 19.00
Hvem? Amanda, Eva, Erika, Henning, Marlene, Mats
1. Innsjekk
2. Gjennomgang av pågående arbeid
a. Styreportofolier
De eksterne styreportfoliene er ferdiggjort med stillingsbeskrivelser for alle vervene og
legges ved når call for nye styremedlemmer legges ut. Arbeidet fortsetter med interne
styreportfolier som gis til nye styremedlemmer i september.

Arbeidet fortsetter med å ferdigstille guider til arrangering av både nasjonalsesjon og
regionalsesjoner.

Call til nytt styre samt NK-representant åpnes mandag 13. juli.

3. Oppdatering RS 2021 og søknadsprosessen v/ Mats
Søknadsfrist har nå passert.

Amanda begynner å utarbeide planer for det grafiske tilknyttet regionalsesjonene.

Det skal holdes workshop for RS-HOs på sommersamlingen – Erika og Henning har
hovedansvaret for dette.

Under Nordic Training Summit ble det snakket om hvordan man kan utveksle erfaringer
mellom de ulike nasjonalkomiteene, noe som kan være relevant for organiseringen av
regionalsesjonene. Eva undersøker nærmere.
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4. Oppdatering NS 2020 v/ Henning og Erika
Fra og med 15. juli åpner grensene til de aller fleste land i Europa – veldig gode nyheter!
Officials-teamet ferdigstilles etter selection av jury-team til uken.

a. Korona
Smittevernplan holder på å bli utarbeidet. Før sesjonen vil denne bli sendt ut til alle
deltakerne.

5. Styrevalg for 2021
a. Søknadsprosessen
Call for både styret og NK åpnes på mandag.

Angående generalforsamlingen ble det i fjor bestemt at man skal kunne stemme via
fullmakt. Vi undersøker mulighetene for at man eventuelt også kan delta på samlingen
digitalt.

b. Status valgkomité
Valgkomite har blitt satt sammen, bestående av Eva og Marlene fra nåværende styre
samt alumni Torbjørn Reitan Fyrvik og Mari Vetti Frostad.

6. Søknadsprosess NS 2021
Det blir åpnet et separat call for NS HOs i august. Sammen med callet vil vi legge ut en guide
som kan være til hjelp når man arrangerer nasjonalsesjon.

7. Sommersamling oppdatering v/ Marlene
a. Organisatorisk – smittevernansvarlig
Organisatorisk er alt i rute. Eva settes som smittevernansvarlig.
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b. Moduler fra styret
De fleste styremedlemmene skal ha en eller flere moduler under sommersamlingen.
Henning og Erika har HO-workshop. Det er satt av 45 minutter til Q&A med styret på
fredags morgen.

c. Fysisk styremøte før samlingen
I og med at det ikke ble fysisk styremøte i mars, samles styret dagen før
sommersamlingen for å få unna en del arbeid. Marlene er ansvarlig for det logistiske,
Eva setter sammen en timeplan.

8. Eventuelt
a. Summer Academy deltakere
Årets Summer Academy foregår online, og går derfor over en lengre tidsperiode: 7-16
august. Hver nasjonalkomite har to garanterte plasser. Programmet er lagt opp slik at
det blir parallelle tracks.

b. Evaluering av New Connections training
Styret er veldig imponert over det HOs Maren og Nora fikk til med samlingen – dette er
noe vi gjerne ser at gjentas i fremtiden. Vi tar lærdom fra refleksjonene rundt
samlingen og videreformidler til andre lokallag.

9. Møtekritikk
10. Utsjekk

