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Referat fra ordinær generalforsamling i European Youth 

Parliament Norway Alumni Association (EYPNAA) 2020 

 

Velkommen til Generalforsamling i EYPNAA! 

 

Tid:  12.-13.09.2020 kl 11.00-14.00  

Sted:  Zoom 

Til stede (etter generalforsamlingen 2019 ble det vedtatt at man kan delta gjennom 

stedfortreder): Marte Elisabeth Møvik Lynne, Kristine Herfjord Feragen, 

Marthe Skogland Wedøe, Eva Thorshaug, Nora Hatlestad, Njål Eirik Hole 

Mikalsen, Anne Sigrid Lindblad Stokk, Amanda Louise Bolann Håland, Mats 

Jensen, Henning Undheim, Marthe Macody Tufte Lund, Micaela Lebed, 

Embla Elde, Vilde Furuhaug Vestby, Marlene Karstensen, Camilla Grägg, Erika 

Dalsgaard Brunner, Hilde Vik Dale, Ask Espensønn Øren, Sophia Anastasia 

Wellman, Endre Haugland, Tor Eirik Gjermestad. 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent uten merknad. 

2. Valg av ordstyrer og referent 

Eva Thorshaug valgt som ordstyrer og Marlene Karstensen som referent uten 

merknad. 

3. Presentasjon om årets arbeid i EYPNAA 

a. President 

Presidenten har som oppgave å sikre daglig fremdrift i styrearbeidet, 

planlegge hva som skal jobbes med, følge opp løse tråder og følge opp de 

andre styremedlemmene. Det siste året er det mye som har skjedd som 
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har krevd mye av vervet, men god styrkestruktur og god kommunikasjon 

innad i styret har vært bra.  

 

Presidenten har sete i Nasjonalkomiteen (NK). Her har det blant annet 

blitt jobbet med en ny jury-ordning og Board of National Committees 

(BNC). I år ble kun januar-møtet holdt fysisk, mens mai-møtet ble holdt 

online. Grunnet situasjonen rundt korona har det også vært mye 

kommunikasjon og koordinering med DIKU – DIKU har vært veldig 

fornøyde med måten EYPNAA-styret har taklet situasjonen på.  

 

President er også den med hovedansvaret for å støtte opp om 

nasjonalsesjonen. Prosessen her var i år veldig preget av korona, med 

mange runder på hvordan situasjonen best kunne løses. DIKU var 

involvert i dette fra begynnelsen av.  

b. Visepresident 

Visepresident har hovedansvar for alt av eposter og registre. Dette betyr 

at alt av mail, inkludert medlemsmail og en del kontakt med andre 

nasjonalkomiteer går gjennom visepresidenten.  

 

Hovedansvaret som ligger under visepresidenten er rettet mot 

medlemmene. Ved generalforsamlingen 2019 var det 78 betalende 

medlemmer i organisasjonen, ved denne generalforsamlingen er det 93 

betalende medlemmer. Dette er høyeste tall som er registrert, da vi nå 

har gått forbi medlemstallet fra 2014 som lå på 90 betalende 

medlemmer.  

 

Nytt av året er at visepresidenten gradvis har tatt over ansvaret for 

lokallagene. Dette har tidligere ligget under nasjonalkoordinator, men 

fra og med februar begynte arbeidet med å flytte om på en del av 
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arbeidsoppgavene som finnes innad i styret. Dette er for å sørge for en 

mer jevn arbeidsmengde gjennom hele året for de ulike posisjonene. 

Frem til nå har ansvaret for å følge opp lokallagene ligget på begge 

rollene, men fra og med nå er det visepresident so har hovedansvaret.  

 

Vi har for øyeblikket lokallag i Agder, Rogaland, Bergen, Trondheim og 

Øst, hvorav de tre siste er i midlertidig dvale. Grunnet korona har det vært 

vanskelig å få til mye lokallagsaktivitet, men vi så svært positivt på 

arrangeringen av New Connections, lokallagssamlingen som ble avholdt 

som et samarbeid mellom lokallagene i Rogaland og Agder. Dette er noe 

vi gjerne ser at gjentas i fremtiden, og noe vi ønsker å legge til rette for.  

 

Sommersamlingen ble avholdt i Trondheim i august, med 20 deltagende. 

Samlingen bygget videre på den nye strukturen som ble prøvd ut på 

sommersamlingen i 2019, men selvfølgelig tilpasset situasjonen med 

korona. Tilbakemeldingene var stort sett veldig positive. 

c. Økonomiansvarlig 

En stor del av arbeidet i år har vært å få orden på prosedyrer og rutiner i 

EYPNAAs økonomi. I tillegg har det blitt jobbet med å utarbeide gode 

rutiner for hvordan vi skal forholde oss til personvern. Økonomiansvarlig 

har i år vært mer involvert i regionalsesjonenes økonomi med et tettere 

samarbeid med hovedarrangørene.  

 

Mange av oppgavene til økonomiansvarlig er slike ting som kun skjer én 

gang i året – derfor er det i år lagt vekt på at alt av rutiner skal skrives ned 

slik at de på best mulig måte kan overføres til neste person som har 

vervet.  

d. Nasjonalkoordinator 

mailto:EYPNAA_styre@yahoogroups.com
mailto:EYPNAA_styre@yahoogroups.com
mailto:EYPNAA_styre@yahoogroups.com
http://www.eyp.no/


EYPNAA v/Eva Thorshaug 

Tlf: +47  46 76 87 75 
Org.nr: 986523324 

eypnaa@eyp.no 

www.eyp.no  

 

 

 

Arbeidsoppgavene til nasjonalkoordinator begynner med en gang etter 

generalforsamlingen, da man begynner tidlig med utvelgelse og 

oppfølging av hovedarrangører til neste års regionalsesjoner. Her er det 

mye samarbeid med kommunikasjonsansvarlig og økonomiansvarlig. 

Nasjonalkoordinator er den som fungerer som bindeledd mellom styret 

og hovedarrangører og derfor videreformidler informasjon begge veier.  

 

Etter at regionalsesjonene har blitt gjennomført er etterarbeidet viktig – 

evalueringer gjennomføres med hovedarrangører, presidenter og 

editors. Basert på årets evaluering har vi kommet frem til at det er positivt 

at alle sesjonene blir avholdt på engelsk. Etter en runde med 

nasjonalkomiteen og godkjenning derfra, har vi begynt arbeidet med 

neste års regionalsesjoner hvor alle holdes på engelsk. 

e. Kommunikasjonsansvarlig 

Kommunikasjonsansvarlig har i år jobbet med å øke synlighet og aktivitet 

på sosiale media og nettsiden, samt sørge for at alt det vi gjør og 

arrangeres kommer ut til de som følger oss. Spesielt med tanke på 

korona hvor man ikke kan ses fysisk er det enda viktigere å være synlige 

online. En del av arbeidet har derfor sentrert rundt hvordan vi kan 

engasjere medlemmer selv om det er korona: det ble blant annet avholdt 

online moduler og trainings både for elle medlemmene og får 

hovedarrangører. 

 

Videre er en viktig oppgave grafisk profil og PR til alle sesjonene som 

avholdes – dette gjøres gjerne i samarbeid med nasjonalkoordinator og 

de respektive editors. Det er startet en langsiktig prosess med å 

oppdatere nettsiden vår, noe som vi bli jobbet videre med utover høsten. 

4. Revisjon av enkelte klausuler i EYPNAA sine statutter 

a. Generelt 
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Endringer i statuttene krever 2/3 flertall. Med 21 stemmende til stede 

krevde en endring 14 stemmer for. Endringsforslagene var publisert til 

møtedeltagerne på forhånd, og ble stemt over slik de ble foreslått da det 

ikke var noen innspill.  

b. § 5(Medlemskap) – foreslått av EYPNAA-styret 

Enstemmig vedtatt. Ny klausul lyder: 

 

§5 (Medlemskap) 

Medlemskap er åpent for alle som har betalt medlemskontingenten 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 invilget en individuell søknad om medlemskap, rettet til styret 

i EYPNAA. 

Medlemskap er gyldig i 12 måneder fra siste betaling av 

medlemskontingenten. 

 

c. §9(Valgkomité) – foreslått av Amanda Louise Bolann Håland 

Vedtatt ved 15 stemmer for, 3 stemmer mot og 2 som avsto. Ny klausul 

lyder:  

 

§9 (Valkomité) 

1. Valgkomiteen velges av Generalforsamlingen 

2. Dersom det mangler innvalgte kandidater til valgkomiteen settes disse 

postene ned av EYPNAA-styret senest 12 uker før generalforsamlingen. 

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

styre.  
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4. Valgkomiteen har som oppgave å innstille kandidater til de forskjellige 

styrevervene samt valgkomite.  

5. Det oppfordres til å innstille flere kandidater ved tilsvarende 

kvalifikasjoner.  

6. Forslag legges frem for generalforsamlingen.  

 

Det ble reist spørsmål fra Anne Sigrid Lindblad Stokke om det hadde vært 

en bedre ide å ha en forberedende valgkomite slik at valgkomiteen ikke 

innstiller sine etterfølgere. Dette ble positivt tatt imot, men med 

motargumentet at det ofte er vanskelig å finne nok folk til å stille til 

valgkomiteen, og vi har nok ikke stor nok medlemsbase til å ha både 

forberedende valgkomite og valgkomite. Det ble lagt frem at dersom 

forslaget ble vedtatt blir det EYPNAA sin oppgave å legge frem nye 

retningslinjer for denne nye formen for valgkomite. Det er tenkt at man 

skal sende inn en søknad om å være med fremfor å bli invitert som har 

vært praksis i tidligere.  

 

Da endringen ble vedtatt vil dette gjelde for valgkomiteen for 2022. Neste 

års valgkomite blir invitert på samme måte som i år, mens 

søknadsprosessen den nye valgkomiteformen blir åpnet i sammenheng 

med generalforsamlingen 2021 hvor den må stemmes over.  

 

d. §6.1(Generalforsamling) – foreslått av Amanda Louise Bolann Håland 

Vedtatt ved 15 stemmer for, 3 stemmer mot og 2 som avsto. Ny klausul 

lyder:  

 

§6.1 (Generalforsamling) 

1. Ordinær Generalforsamling avholdes hvert år. Generalforsamlingen 

skal behandle:  
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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. Valg av valgkomité 

ix. Innkomne forslag 

 

5. Arbeid med retningslinjer for medlemskap i EYP Norge  

Presentasjon fra visepresident om bakgrunnen og prosessen som ledet til 

utarbeidelsen av en ny strategi for medlemskap. Tidligere har det vært mye 

uklarheter når det kommer til medlemskap, og mye har blitt gjort på skjønn. 

Som en del av arbeidet med å profesjonalisere EYPNAA, var retningslinjene 

derfor et viktig dokument å utarbeide. Målet er at ting nå skal være tydelige både 

for styremedlemmer og vanlige medlemmer i organisasjonen, samt at det er økt 

transparens angående hvordan bestemmelser blir tatt.  

a. Ny medlemsstrategi - Innspill 

I sammenheng med utarbeidelsen av retningslinjene er arbeidet også 

påbegynt med en ny strategi for å øke medlemsbasen og nå ut til flere. 

Gulvet ble åpnet for innspill fra møtedeltagende, hvor det var mye fokus 

på outreach og inclusion (som også er pillarer for EYP internasjonalt). 

Strategien må sørge for god informasjonsflyt (spesielt når det kommer til 

hva som må til for å bli medlem i organisasjonen), tilgjengelighet, og 

oppfølgelse av delegater etter sesjoner. Dette er arbeid som må 

videreføres av det nye styret, og det burde være fokus på geografisk og 

sosio-økonomisk spredning. 

b. Avstemming 
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Godkjent med 20 stemmer for og 1 som avstår. 

6. Valg av nytt EYPNAA-styre 

a. Valgkomiteens innstilling 

Forklaring av prosessen og sammensetningen av komiteen. Komiteen la 

vekt på motivasjon og kapasitet hos den enkelte søker, men også hvilken 

visjon hver enkelt hadde for styrearbeidet. I år fikk vi flere søkere en 

roller, men det ble bestem å likevel ikke innstille flere enn en kandidat til 

hvert verv. Dette er en diskusjon som ble tatt innad i valgkomiteen, og 

beslutningen var basert på det at det ikke var ønskelig å innstille noen 

kun for å innstille noen. Det var tydelig etter intervjuene at det var en 

styrekonfigurasjon som skilte seg ut, og det var denne som ble innstilt til 

slutt.  

 

Spørsmål om hvilket arbeid som ble lagt ned for å få flere til å søke. 

Sommersamlingen var en viktig arena for å spre informasjon om de ulike 

styrevervene samt snakke med medlemmene ansikt til ansikt. I tillegg har 

det i år blitt lagt vekt på at alt av informasjon angående styreverv og valg 

skal være lett tilgjengelig, og tydelige styreporteføljer har blitt utarbeidet 

for å ufarliggjøre det å søke – det har vært ønskelig at alle skal vite 

nøyaktig hva de går til.   

b. Introduksjon ved kandidatene 

c. Valg av styre 

Det ble åpnet for at noen som ikke ble innstilt kunne stille til valg på 

stedet – dette ble ikke gjort. Hver kandidat ble stemt over individuelt 

hvor alminnelig flertall var krevd for gjennomslag. Resultatet ble som 

følger: 

 

President: Henning Undheim – 20 stemmer for 

Visepresident: Vilde Furuhaug Westby – 19 stemmer for, 1 avsto 
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Nasjonalkoordinator: Nora Hatlestad – 20 stemmer for 

Prosjektkoordinator: Erika Dalsgaard Brunner – 20 stemmer for 

Økonomiansvarlig: Anne Sigrid Lindblad Stokke – 20 stemmer for 

Kommunikasjonsansvarlig: Embla Elde – 20 stemmer for 

7. Gjennomgang av årets arbeid i Nasjonalkomitéen 

Gjennomgang av hva NK er samt hvem som sitter der. Det er to 

alumnirepresentanter som sitter for to år i gangen (nå Marthe Wedøe og Endre 

Haugland) i tillegg til president av EYPNAA og tre lærere (som for øyeblikket 

sitter litt på ubestemt tid). DIKU har mye kontakt med NK, men har ikke et sete 

der – de gir heller generell rådgivning og jobber mye med økonomien vår.  

 

NK møtes tre ganger i året: januar, mai, og september i forbindelse med 

nasjonalsesjonen. På januarmøtet blir også hovedarrangørene av fjorårets 

nasjonalsesjon invitert. Kun januarmøtet var fysisk i år, mens mai og september 

er/var online.  

 

Målet med mye av arbeidet innad i NK i år har vært økt transparens, noe som 

har vært viktig for både alumnirepresentantene og DIKU. Derfor blir det nå 

alltid lagt ut referater fra NK-møtene, og det blir presentert hva som skal 

diskuteres på forhånd. Dersom man har ideer eller ønsker til ting man ønsker 

skal bli diskutert på NK-møte er det bare å ta kontakt med 

alumnirepresentantene.  

 

Det har også blitt jobbet med å få mindre distanse mellom NK og EYPNAA-

styret – nå har vi et tettere samarbeid og bedre kommunikasjon. Spesielt Eva 

og Marthe som presidenter i hver sitt styre jobber tett sammen og oppdaterer 

hverandre. Endre og Marthe er også begge med i EYPNAA sin arbeids-slack. 
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Generell kommentar på arbeidet i NK: selv om det er mulig for medlemmene å 

stemme over beslutninger, har så langt alt blitt bestemt basert på konsensus.  

a. Arbeid med statutter 

Etter at EYPNAAs vedtekter ble revidert på generalforsamlingen i fjor ble 

arbeidet med å revidere NKs vedtekter begynt. Det har vært spesielt 

viktig å bedre definere forholdet mellom NK og EYPNAA på en måte slik 

at ting er tydelig for alle involverte, samt at vi forblir en post på 

statsbudsjettet. Arbeidet er fremdeles i gang og har ikke blitt avsluttet 

enda. DIKU har en jurist tilgjengelig som nå ser over vedtektene, og som 

vil gi tilbakemelding den 18. september. Tilbakemeldingene vil bli 

kommunisert til alumnirepresentantene som tar det med videre til 

september-møtet til NK. 

 

Tanken var opprinnelig at også NK skulle utarbeide retningslinjer på 

samme måte som EYPNAA begynte med i fjor, men av juridiske grunner 

blir det nok ikke det samme her. Det blir likevel utarbeidet et annet type 

dokument med instrukser og retningslinjer. 

b. Økonomi  

Gjennomgang av årets budsjett ved Marthe Wedøe, med spesiell vekt på 

kjernevirksomhet. Det er vårt ansvar å alltid gjennomføre 

kjernevirksomheten for både EYPNAA og NK, noe som betyr at dersom 

kostnadene bundet til dette er høyere enn forventet, blir midler flyttet 

fra andre poster. Dette er grunnen til at reiserefusjon til medlemmene er 

noe av det siste som betales ut, da det ikke regnes som en 

kjernevirksomhet.  

 

Siden en del fysiske arrangementer og møter har blitt avlyst grunnet 

korona, har vi spart en del penger der. dette gjør at NK har kunnet vært 
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fleksible og overført ekstra midler til EYPNAA til blant annet korona-

tiltak.   

 

I EYP Norge opererer vi med et gratis-system som gjør at alle som vil skal 

få kunne delta uten å ha noen store utgifter. Dette innebærer blant 

annet at vi har reiserefusjon til alle skolene som deltar på 

nasjonalsesjonen.  

 

c. Arbeid mot fire-dagers nasjonalsesjon 

Dette ble spesielt nevn som et ønske i fjor, og har blitt tatt opp i NK. Det 

er mange faktorer som spiller inn i dette, som for eksempel budsjett 

(det koster mye med en ekstra dag) og de ekstra utgiftene som legges 

på skolene (lønn for lærere som reiser samt vikarer). Utredningen av 

dette fortsetter.  

d. Akademisk 

Det er begrenset hvor mange delegatplasser vi har til hver 

internasjonale sesjon, men ved gjennomførelse av en del aktiviteter kan 

vi bli tildelt flere. Blant annet er det slik at dersom vi arrangerer fem 

eller flere training days (sommersamlingen telles for eksempel som to 

slike dager) kan vi få en ekstra delegatplass og kan sende ut flere folk 

som potensielt kan blir aktive medlemmer. Derfor har det blitt bestemt 

å gir mer målrettet støtte til lokallagene, slik at de kan arrangere 

trainings som New Connections holdt av Rogaland og Agder i år.  

e. Eventuelle spørsmål 

8. Valg av alumnirepresentant til Nasjonalkomitéen 

Verv som alumnirepresentant går over to år, hvor en person velges inn hvert år. 

Endre Haugland har kun sittet i ett år, men tok over vervet til Ine Møllegård i 

fjor. For å sørge for kontinuitet har vi derfor nytt valg også i år. Kandidaten som 
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blir valgt inn sitter for to år. En kandidat har meldt sitt kandidatur før 

generalforsamlingen: Amanda Louise Bolann Håland. Ingen stiller imot.  

 

Amanda Louise Bolann Håland ble valgt med 18 stemmer for og 1 som avsto.  

9. Orientering om National Safe Person 

Siden 2018 må hver nasjonalkomite ha en National Safe Person og en Event 

Safe Person for hvert arrangement – dette for å opprettholde velferd. Siden 

forrige generalforsamling har Marit Huseby vært National Safe Person, hun har 

nå valgt å gi rollen videre.  

 

Annonsering av ny National Safe Person: Marianne Munz. 

 

Det er et poeng at den med dette vervet skal være en person som har litt 

avstand til organisasjonen og spesielt EYPNAA-styret, slik at alle kan gå til 

denne personen uten å føle at der er noen interessekonflikt til stede. Marianne 

er helt uavhengig fra EYPNAA-styret og rapporterer ikke til dem. Det som blir 

tatt opp med henne blir ikke tatt videre med mindre dette er ønskelig. Dersom 

det er noe, er det bare å ta kontakt med Marianne – kontaktinformasjon vil bli 

gjort tilgjengelig så fort som mulig.  

 

Internasjonalt er det et Safe Core Team som ikke er bundet til noen 

nasjonalkomite, og som jobber uavhengig. De har regelmessig kontakt med 

alle National Safe Persons og tilbyr også opplæring for de med dette vervet.  

10. Evaluering av nasjonalsesjonen 2020 

a. Avlysning 

Beslutningen om å avlyse sesjonen ble tatt cirka to uker før sesjonen 

skulle finne sted.  

i. Begrunnelse  

mailto:EYPNAA_styre@yahoogroups.com
mailto:EYPNAA_styre@yahoogroups.com
mailto:EYPNAA_styre@yahoogroups.com
http://www.eyp.no/


EYPNAA v/Eva Thorshaug 

Tlf: +47  46 76 87 75 
Org.nr: 986523324 

eypnaa@eyp.no 

www.eyp.no  

 

 

 

Kort sagt: økt smittespredning i Norge og Europa. Opp mot 

sesjonen ble det jobbet tett med helsemyndighetene i FHI og 

smittevernkontoret i Stavanger  for å sørge for at flest mulig 

officials fra utlandet skulle komme seg inn i Norge på en trygg 

måte. Mot slutten var derimot smittevernkontoret i Stavanger 

veldig bekymret over smittevernsituasjonen i Norge, og mente 

det var en stor risiko å avholde et arrangement som sesjonen.  

 

Alle som har hatt noe med sesjonen å gjøre har blitt informert.  

ii. Praktiske etterfølger 

Arbeidet startet med en gang etter avlysningen for å sikre at vi 

ikke går i minus. I de aller fleste tilfellene har Force Majeure 

klausulen i kontrakten slått inn, noe som betyr at vi har sluppet å 

betale. Vi har nå et sikkert økonomisk grunnlag og kommer ikke 

til å gå i minus.  

 

De få kostnadene som har påløpt er vi i stand til å dekke med 

midler fra nasjonalkomiteen og Fritt Ord. Vi er nå i gang med å 

finne ut hva vi skal gjøre med de sponsormidlene vi har fått og 

når de eventuelt skal betales tilbake.  

 

Da sesjonen ble avlyst ble det bestemt å ikke flytte den online. 

Dette er grunnet liten interesse fra officials. I tillegg var det en 

beslutning som måtte tas på veldig kort varsel, og det hadde ikke 

vært mulig å kunne avholde en god sesjon online med så lite 

forberedningstid. Verken EYPNAA-styret eller noen fra sesjonen 

har erfaring med å holde digitale sesjoner, og for oss er det viktig 

at delegatene som deltar får et godt førsteinntrykk av EYP. Det 

ble derfor bestemt å heller gi skolene tilbud om å delta på 
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digitale sesjoner rund om i Europe. Det er kun 1 skole som har 

valgt å melde seg på gjennom dette, og vi ønsker å få et 

erfaringsskriv fra dem for å se om dette er en praksis vi ønsker å 

videreføre. Vi sitter inne med muligheten til å fungere som linken 

mellom norske skoler og digitale sesjoner arrangert av andre 

nasjonalkomiteer.  

iii. Delegatutvelgelse  

Når det ikke blir avholdt sesjon får ikke juryen valgt ut delegater 

til å delta på internasjonale sesjoner. Dette ansvaret legges 

derfor på nasjonalkomiteen. Neste møt er 22. september, da vil 

det bli bestemt hvordan ting gjøres. Slik det er nå ser det ut som 

om det kan bli en søknadsprosess.  

b. Plan for etterarbeid 

Utgiftene vi har fra sesjonen er i all hovedsak knyttet til merch og 

avbestillingsgebyr på ett av lokalene. Siden vi får beholde støtten fra 

Fritt Ord går dette fint, og vi fører regnskap som normalt. Det finansielle 

etterarbeidet har ikke startet enda det fremdeles gjenstår å se hva som 

må gjøres med de andre sponsormidlene. Planen er nå å få avklart dette 

så fort som mulig og komme i gang med det økonomiske etterarbeidet.  

 

Det viktigste for hovedarrangørene og EYPNAA-styret nå er å ta igjen det 

tapet organisasjonen har med tanke på at vi i år ikke får en ny 

generasjon med delegater. Dette er noe vi skal jobbe tett med de neste 

månedene.  

c. Annet  

Alle beslutninger som har blitt tatt i forbindelse med nasjonalsesjonen 

har blitt tatt i kontakt med helsemyndighetene og DIKU. Det var ikke 

opp til smittevernkontoret å gi oss en endelig beslutning på om vi kunne 

avholde sesjonen eller ikke, de kan kun gi rådgivning. De rådet mot å 
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holde sesjonen, og som en ungdomsorganisasjon er det viktig for oss å 

ha alt på det rene – faren for at noe kunne gå galt var for stor til at vi 

kunne gjennomføre arrangementet. Det er viktig for oss at de som 

deltar på arrangementer avholdt av oss føler seg trygge på at alt blir 

arrangert med tanke på sikkerhet for alle deltagere. 

 

Selv om sesjonen til slutt ble avlyst, ble det lagt ned veldig mye arbeid. 

Det ble blant annet laget en nettside til sesjonen – denne skal fremdeles 

legges ut og deles.  

11. Neste års arbeid 

a. Nasjonalsesjon 

i. Orientering om ny søknadsprosess 

Under valget i år er ikke lengre hovedarrangørene av 

nasjonalsesjonen en del av styret, og det ble derfor en annen 

søknadsprosess enn tidligere år. Det ble åpnet en søknad hvor 

alle kunne søke, modellert etter prosessen vi bruker for 

hovedarrangører til regionalsesjonene. Etter en diskusjon av alle 

søknadene ble beslutningen tatt av EYPNAA-styret.   

ii. Annonsering av hovedarrangører 

Njål Eirik Hole Mikalsen og Marthe Elisabeth Møvik Lynne er 

hovedarrangører for neste års nasjonalsesjon. Vi ønsker ikke å 

annonsere sted, da det er mange vurdering som fremdeles må 

tas med tanke på COVID-19 og økonomisk støtte. Det er en del 

prosjekter som ble satt i gang med Stavanger 2020 og som 

kanskje kan videreføres til neste års nasjonalsesjon, så vi ønsker 

ikke å gå ut med for mange detaljer før alt er slått fast. Ting blir 

delt med medlemmene så fort de er blitt bekreftet.   

b. Regionalsesjoner 
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Vi hadde opprinnelig fire søknader til regionalsesjoner i år, men to av 

dem endte opp med å trekke seg. Vi har falt på beslutningen om å derfor 

kun avholde to regionalsesjoner neste år, siden vi også har en del nye 

ordninger vi ønsker å jobbe videre med: det er første gang alle 

sesjonene vil bli holdt med engelsk arbeidsspråk, og vi ønsker å 

videreutvikle ordninger med individuelle delegater.  

 

Det er umulig å si hvordan situasjonen blir med tanke på COVID-19 til 

våren, så det er mange vurderinger som må tas fortløpende. Vi skal 

blant annet sette i gang med å utarbeide presidentlister, hvor vi blir 

nødt til å se på hvilke nasjonaliteter vi øsker å vurdere. Med tanke på at 

arbeidsspråk nå er engelsk for begge sesjonene har vi mye fleksibilitet 

med tanke på hvem som kan være officials, men vi må også tenke på 

hvordan smittesituasjonen er rundt omkring i Europe. Det kan hende vi 

blir nødt til å begrense officials til Norden eller Skandinavia, men dette 

er ikke en beslutning vi ønsker å ta helt enda. Uansett kommer vi til å 

fortsette med at halvparten av alle officials er norske.   

 

Spørsmål fra deltagende: er det et alternativ å ha online 

regionalsesjoner? Svar: det er et sterkt ønske om å holde dem fysisk, 

spesielt med tanke på at sesjonen i Kristiansand ble avlyst i år. Et 

alternativ dersom situasjonen fremdeles er dramatisk i vinter/tidlig vår 

når vi bruker å avholde sesjonene er å flytte dem til senere på året. Hvis 

vi velger å ha sesjonene online er det viktig at vi har den nødvendige 

kompetansen innad i teamet slik at dette kan gjøres på en god måte. 

Dette er en vurdering som må tas i overgangsperioden mellom det 

nåværende og det nye styret.  

c. Annonsering av hovedarrangører 

Kristiansand, 13.01-15.01.2021: Astrid Mortensen og Sophia Wellman 
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Sandnes, 10.02-12.02.2021: Eva Scharf og Tor Eirik Gjermestad 

12. EYP Norge Internasjonalt 

a. Oppdateringer fra Board of National Committees (BNC) 

Vår-møtet ble avholdt online, det blir også høst-møtet den 23-25 

oktober. Det som er positivt med online møter er at det åpner opp for at 

flere enn bare to styrerepresentanter kan delta: i vår deltok Marthe 

Wedøe, Eva, Amanda og Marlene i ulike bolker. På møtet ble følgende 

bestemt: 

- BNC har vedtatt at vi vil at GB skal kunne vurdere 

forespørsler om å kunne skifte nasjonalitet for søknader 

som official til internasjonale sesjoner. GB må vedta dette 

i tillegg til BNC for at det skal bli praksis. 

- BNC har vedtatt at vi vil at man skal fjerne «grading 

systemet» i evalueringer slik at evalueringer kun består av 

tekst. Også her må GB vedta for at dette skal bli praksis. 

- BNC har vedtatt at vi vil at også leadership (president; 

head organisers; Editor) på mindre sesjoner skal få 

mulighet til å få evalueringer. Status quo er at det må 

være ihvertfall en full dag med komitearbeid for at noen 

skal få evalueringer. Her igjen må GB vedta for at det skal 

bli praksis. 

- To nye arbeidsgrupper er blitt etablert: Working group on 

the designation of National Committee for International 

Sessions og Working Group on Regional Clusters. 

13. Eventuelt 
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