Retningslinjer for
medlemskap i EYP Norge
Sist oppdatert: 13.09.2020

Retningslinjer
Retningslinjene for medlemskap er utarbeidet med formål å være et veiledende dokument for hvordan
fremtidige styrer skal forholde seg til medlemskap i EYP Norge. Herunder går kriterier for medlemskap, hvordan
medlemskap og tilgang på mailing-lister oppnås, samt annen veiledning for alt som angår medlemskap.

1. Kriteriene for medlemskap
Kriteriene for medlemskap i EYPNAA er befestet i EYPNAAs statutter §5 og lyder som følger:
Medlemskap er åpent for alle som har betalt medlemskontingent 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 innvilget en individuell søknad om medlemskap, rettet til styret i EYPNAA.
Medlemskap er gyldig i 12 måneder fra siste betaling av medlemskontingenten.

2. Betaling av medlemskap
Medlemskapskontingenten koster 50 kr per år, og betales hovedsakelig gjennom en betalingsløsning
på organisasjonens nettsider, www.eyp.no. For å betale skal man opprette en betalingsprofil med
PayPal, hvor kontingenten trekkes første gang og deretter fornyes automatisk en gang årlig.
Betalingsprofilen må fornyes når betalingsmiddelet, altså kortet, utløper. Det er opp til medlemmene
selv å avslutte denne betalingsprofilen ved avsluttet medlemskap. Dersom man av en eller annen grunn
ikke har mulighet til å betale gjennom PayPal kan medlemskontingenten også overføres manuelt via
bankoverføring (og eventuelt Vipps hvis dette opprettes). Ved en slik overføring er det viktig at
betalingen markeres tydelig, og man er selv ansvarlig for å formidle den informasjonen som er
nødvendig for medlemsregisteret. Slik informasjon inkluderer:
1. Fullt navn
2. E-postadresse
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3. Dato for siste overføring

3. Individuell søknad om medlemskap
Som slått fast i EYPNAAs statutter §5(iii), kan man få innvilget medlemskap gjennom en individuell
søknad dersom man ikke har deltatt på et arrangement i regi av EYP Norge. En slik søknad sendes
gjennom et skjema som er tilgjengelig på våre nettsider under fanen “Become a member”, og vil bli
vurdert av representanter i styret i EYPNAA. Hver søknad gjennomgås på en individuell basis, hvor
følgende punkter tas i betraktning:
1. Viser søkeren tilstrekkelig tilknytning til EYP Norge? Dette kan være, men er ikke begrenset til,
bosted i Norge eller norsk statsborgerskap. Det kan også bli tatt med i betraktning om søkeren
allerede er medlem av en annen nasjonalkomité.
2. Viser søkeren forståelse for organisasjonens mål og virkemåte? Dette innebærer blant annet at
søkeren viser forståelse av organisasjonen som et ikke-politisk læringsprosjekt.
3. Viser søkeren ambisjoner for fremtidig aktivitet innad i organisasjonen?

4. Situasjoner hvor medlemskap er påkrevd
Dersom man innehaver ansvarsposisjoner innad i organisasjonen, er det påkrevd at man er betalende
medlem i EYPNAA. Ansvarsposisjoner berørt av dette inkluderer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styremedlem i EYPNAA-styret
Styremedlem i lokallagsstyrer
Alumnirepresentant i Nasjonalkomiteen
Headorganiser av nasjonalsesjonen
National Safe Person
Valgkomitée for EYPNAA-styret

5. Medlemskap ved deltagelse på norske sesjoner
Dersom man skal delta på en norsk sesjon som official er det påkrevd at man er medlem av en
nasjonalkomite. For de som ikke har tilhørelse hos en nasjonalkomite annen enn EYP Norge,
oppfordres det sterkt til å bli medlem i EYPNAA dersom man søker som official på en norsk sesjon. Som
betalende medlem i EYP Norge har man også forrang som official på norske sesjoner.

6. Medlemskap ved deltagelse på sesjoner utenfor Norge
Dersom man deltar på sesjoner utenfor Norge som representant for EYP Norge oppfordres det sterkt til
at man er betalende medlem av EYPNAA. EYPNAA-styret forbeholder seg retten til å kryssjekke
medlemmer som har norsk flagg på members.eyp.org mot medlemslistene og vil ta kontakt dersom
det viser seg at vedkommende ikke er medlem for å oppfordre til innmelding.
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7. Medlemskap ved deltagelse i lokallag
Betalt medlemskap kreves ikke ved deltagelse på lokallagsaktivtet som møter og trainings, men
oppfordres sterkt. Ved gjentatt deltakelse i lokallag er det opp til lokallagsledere og visepresident i
EYPNAA-styret å følge opp og sørge for innmeldelse av nye medlemmer.

8. Mailinglister
Medlemsmail sendes ut til alle betalende medlemmer. Fra og med september 2020 opererer EYPNAAstyret med to ulike mailinglister basert på betaling av medlemskontingenten:
1. Aktiv liste - Denne listen er forbeholdt betalende medlemmer. Medlemmer tilhørende denne
listen vil få tilsendt alle mailer fra EYPNAA-styret og nasjonalkomiteen. Dette inkluderer referat
fra Generalforsamlingen.
2. Passiv liste - Denne listen er for tidligere medlemmer som ikke lengre betaler
medlemskontingenten. Dersom man har uttrykt ønske om å ikke bli fjernet fra mailinglisten
etter avsluttet medlemskap vil man bli plassert her, hvor kun enkelte mailer vil bli sendt ut.
Man vil blant annet få tilsendt medlemsmail annenhver måned, men vil ikke få innkalling til
generalforsamling, tilbud om reiserefusjon etc. som er forbeholdt betalende medlemmer.

9. Medlemskap og reiserefusjon
Som betalende medlem har man rett til å søke på reiserefusjon for deltakelse på sesjoner i inn- og
utland. For å kunne få utbetalt reiserefusjon må medlemskap i EYPNAA ha blitt inngått og betalt før
sesjonen man deltok på fant sted.
a. Kun medlemmer som har EYP Norge som sin “home NC”, altså at EYP Norge er
Nasjonalkomitéen de startet i, kan søke om refusjon
i.
Dette er åpent for unntak etter individuell søknad som vurderes basert på skjønn og
de samme kriteriene som er lagt fram i punkt 3. En slik søknad rettes til EYPNAA-styret.
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