EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT NORWAY

Referat
Januarmøte i Nasjonalkomitéen, NK, 2021.
Tirsdag 26. Januar 2021, kl 9.00 - 16.00, Zoom
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Møtedeltagere
Lærere:
•
•
•

Jon Arne Ormbostad, Trondheim Katedralskole
Geir Sandøy, Amalie Skram VGS
Lars-Erik Nyborg, Kristelig Gymnasium

Alumnirepresentanter:
•
•
•
•
•

Marthe Skogland Wedøe, alumnirepresentant 2020-21, Leder
Amanda Louise Bolann Håland, alumnirepresentant 2021-22
Henning Undheim, EYPNAA-President
Eva Thorshaug, EYPNAA-President 2020
Endre Haugland, alumnirepresentant 2020

Gjester:
•
•

Erika Dalsgaard Brunner, Head Organiser for Nasjonalsesjonen 2020
Anne Sigrid Lindblad Stokke (EYPNAAs økonomiansvarlig 2021)

Observatører:
•
•

Ellen Hagen (DIKU-representant).
Ingrid Blystad Seim (DIKUs økonimiansvarlig)

Logg:
•
•
•
•

Møtet startet 09.00. Deltagere ved start: Marthe, Endre, Henning, Amanda, Geir, Ellen.

•
•
•

Møtet pauses kl 13:50. Anne, Erika og Ingrid forlater møtet.

Eva og Jon Arne deltar fra kl 10:00
Møtet pauses kl 10:50. Eva forlater møtet.
Møtet gjenopptas kl 12:00. Anne, Erika og Ingrid deltar på punktene 6 og 7. Geir deltar etter
pausen fra kl 12:25
Møtet gjenopptask l 14:05.
Møtet heves kl 16:00
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DAGSORDEN

REFERAT

1. Valg av ordstyrer og referent Marthe Wedøe velges som ordstyrer, Endre Haugland og Amanda Håland som
referenter.

2. Godkjenning av innkalling,

Godkjennes.

referat og dagsorden

3. Nye NK-medlemmer og valg Nye medlemmer i NK:
av ny leder

-

EYPNAA president Henning Undheim

-

Alumnirepresentant Amanda Håland

Leder av NK 2021: Marthe Wedøe

4. Året 2020v/NK og EYPNAA
i)

Generelt

ii)

Utsendelse av

i)
-

delegater

-

-

ii)
-
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Generelt, EYPNAA:
Regionalsesjoner:
o Bergen: internasjonalt team, overskudd, suksess.
o Sandnes: internasjonalt team, første gang i Sandnes, suksess.
o Kristiansand: helnorsk team, corona ble problematisk, skoler
trakk seg og utviste bekymring. Ble avlyst 2 uker i forveien. Hos
skuffet, men forståelsesfulle. Kjedelig situasjon.
De tre RSene i 2020 har vist seg å være gode for lokalt engagement, og
man ser en fortsatt aktivitet her. Obs geografisk spredning i fremtiden.
NK-webinar: Alumnirepresentanter i NK hadde god erfaring med å ha
online møte med medlemmene mellom NK-møter, for å ta imot
forslag/tilbakemelding og praktisere åpen kommunikasjon fra NK.
Trainings: Lokallagene Rogaland og Kristiansand tok initiativ til training,
som var suksess.
Sommersamling: avholdt fysisk, var en god erfaring. Godt faglig og sosialt
kompetansebyggende og engasjerende opplegg. Positive
tilbakemeldinger fra medlemmer, fleksibelt program settes pris på.
Nasjonalsesjonen: avlyst.
Generalforsamling: avholdt online over to dager. Nytt styre ble valgt,
overgangsperioden er fullført.
Utsending av delegater, NK:
Februar; Delegasjon fra Amalie Skram til sesjon i Haag. Gjennomført.
April; Levanger VGS til sesjon i Luxembourg. Muligvis gjennomført digitalt
høsten 2020.
Milano IS 2020; foreløpig utsatt til april 2021. Digital. Delegater valgt til
sesjonen er kontaktet. Det ble gjort ny søknadsprosess for delegatplasser
som ble ledige grunnet elevers avslutning fra videregående skole og
følgende avlysning. Har 5 ledige delegatplasser til digital sesjon IS. NK
uttrykker en holdning om at det kanskje er en bedre prioritering å
fokusere på å opprettholde lokalt engasjement og å derfor arbeide på
RS/NS heller enn å bruke mange ressurser på å sende folk til digital IS.
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Nikosia IS 2020; utsatt til 2021, er planlagt fysisk. Delegater er valgt, men
må kontaktes på nytt. Er usikkert om de kan, da de er ferdige på VGS.
- Warszawa IS 2020; utsatt til 2021, er planlagt fysisk. Delegater valgt, men
må kontaktes på nytt som Nikosia.
NB: DIKU trenger tydelig dokumentasjon på hvilke delegasjoner som har blitt
avlyst til hvilke sesjoner, og hvilke evt enkeltdelegater som reiser istedenfor.
Dette for tydelig regnskapsføring og synlighet i hvilken budsjettpost/mandat
eventuelt fremtidige reiseregninger skal være godkjent basert på.
-

5. Oppdatering fra EYPNAA
v/Henning
i)

Digitale RSer 2021

ii)

Økonomi

iii)

Styret

iv)

NSC 2021

v)

Arbeidsgruppe 4-

i)

2 sesjoner i Sandnes og Kristiansand.

-

dagers NS
vi)

Nasjonal strategi

ii)

o

Vanskelig å fylle opp den norske kvoten på sesjonene, bare 1
norsk chair som søkte

o

Ingen i media team som er norske

o

Presidentbytte hos Kristiansand

o

Delegater – også vanskelig å finne

o

Sendte invitasjon til alle skoler som står på «NS-listen»
▪

Har delvis fungert

▪

Men har nå valgt at de kommer til å åpne for
internasjonale delegater

EYPNAA har tatt grep for å endre arbeidsfordeling og planlegging av RSer i
lys av Corona og generell forutsigbarhet.
Erfaringer fra Nordisk samarbeide: å nå ut til nye, Norske delegater kan
være vanskeligere dersom det er mange internasjonale delegater.
Økonomi:

-

RS: Balanserte budsjetter

-

NS: Bra, mange summer overført fra NS 2020

-

EYPNAAs satsing: Lokallag trainings og rekruttering

iii)

Styret:

-

Ny rolle i styret, prosjektkoordinator

-

Trolig ikke styremøte for EYPNAA i vår

iv)

European Youth Parliament

Digitale RSer 2020:

NSC 21:

-

Bergen 8.-10. september

-

Videreføring av Erasmus+ og Power Shifts

-

Coronaplan: EYPNAA har flere beredskapsplaner og kriseplaner, med siste
instans som digital sesjon. Planen er helt klart at det i år skal bli NS selv
om coronasituasjonen er uforutsigbar.
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v)

Arbeidsgruppe 4-dagers NS:
Under porteføljen til prosjektkoordinator
Deltagere: EYPNAA president, Prosjektkoordinator, 1 lærer og 2
medlemmer
Tanker rundt struktur og tidsramme:
•
•
•

Gå over minst en mandatperiode
Jobbe målrettet for å kartlegge 4-dagers NS basert på
tilbakemeldinger fra DIKU og NK
Finnes det grunnlag for å utvide NSen til 4 dager?

I hvilken grad skal NK bidra til dette?
•
•

Viktig å ha med en lærer som kan komme med innspill
Mulighet for å ha NK som observatør eller en kontaktperson i NK?

Hvem skal lede denne gruppen?
•
•
•

Ikke landet på en konklusjon enda
Men kan være en mulighet at gruppen får mulighet til å velge selv
Viktig med kontinuitet, at de som er leder ikke har verv som går ut i
løpet av en mandatperiode

Hvem skal være med fra NK?
•

vi)
-

-

6. Gjennomgang av avlyst NSC i i)
Stavanger 2020 v/EYPNAA
i)
Rapportering
ii)
Økonomi

-
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NK skal ha innsynsrett og det blir opp til NK selv å bestemme hvordan
de skal bruke den (om det skal være en eller flere medlemmer som har
det osv)
Nasjonal Strategi:

Gjeldende Nasjonal strategi utgår desember 2021. EYPNAA ønsker å sette
ned arbeidsgruppe for å lage ny nasjonal strategi. Ingen fra gjeldende
EYPNAA styre var med til å skrive forrige strategi, input ønskes. Marthe
Wedøe fra NK var med til å skrive forrige strategi, under lederskap av
daværende EYPNAA-president Liv Marie Rønhovde.
Det internasjonale kontoret kan evt kontaktes for råd og veiledning. Liv
var på webinar før forrige gang. Der ligger også veiledninger og materialer
på members.eyp.org. Jamfør vedtekter er strategi en av måtene EYPNAA
kan øve innflytelse på NK, og det er derfor EYPNAA som har eierskap over
dette. Input fra medlemmene er viktig. Spørreskema?
Rapportering:
Arbeidet med NS gikk fint frem til mars, da samfunnets nedlukning ble
problematisk. Over sommeren begynte skoler å melde avbud, og det ble
holdt møter for å utrede alternative løsninger. Konklusjonen ble avlyst
sesjon grunnet laber motivasjon til digital sesjon fra skolenes side.
ii)
Økonomi:
Erika fremlegger regnskap for NS Stavanger 2020.
Erasmus og power-shifts har godtatt at midlene til NS 2020 overføres til
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NS 2021.
- Midler fra fritt ord kan brukes til avlysningskostnader
- Midler fra equinor kan etter alt å dømme overføres til NS 2021.
- Midler fra Nasjonalkomitéen ble brukt til avlysningskostnader.
- Boutgifter kunne avlyses kostnadsfritt.
- Mat kunne avlyses kostnadsfritt.
- Lokaler til GA måtte betales.
- Merch, arbeidsmateriale og antibac til sesjonen er allerede innkjøpt.
Sesjonsspesifikt merch ble sendt ut til samarbeidspartnere.
- Grunnet avlyst sesjon og mange flere inntekter enn utgifter er totalt
overskudd ca 11.000 NOK.
- 30.000 er avsatt som buffer fra DIKU dersom det skulle bli behov for dette,
men er ikke overført. Disse midlene blir snakket om under neste punkt.
DIKU foreslår inkludering af noe om force majore i fremtidig informasjon til
skoler, spesielt angående deltageravgifter og reiserefusjoner.
DIKU utdyper om budsjettposten for reiserefusjon for skoler, at dette i
utgangspunktet er fra DIKU til skolene uten verken over- eller underskudd for
EYPNAA, og dermed ikke trenger å være en del av EYPNAAS sesjonsbudsjett.
7. Budsjett og aktivitetsplan for Ingrid gjennomgår rekneskap for EYP Norge 2020 og budsjettforslag for EYP
Norge 2021.
NK 2021 v/DIKU
- Regnskapet er preget av coronasituasjonen, og at mange aktiviteter ikke
er blitt gjennomført.
- DIKU nevner at overskudd grunnet lav reiseaktivitet i 2020 kan brukes til å
sende en 7. og 8. skole utenlands etter NS 2021.
- EYPNAA kan disponere overskudd fra gul bolk til gode tiltak som kommer
målgruppene til gode, og så rapportere på det påfølgende år.
- Ubenyttede midler til regional- og endagssesjoner kan omdisponeres til
nasjonalsesjonen.
- Grunnet skarpere skille mellom «administrative kostnader» og «tilskudd»
i statlige forvaltningsorgan (DIKU) kan EYP ikke lenger flytte
overskuddsmidler fra sine administrative kostnader (møtevirksomhet,
nettside, BNC, etc) til tilskuddsaktiviteter (sesjonsbasert aktivitet etc.).
Dette skal diskuteres mere internt i DIKU, men kan bety endringer i
budsjettet for EYP.
- Å tillegge en grønn budsjettpost med sum 0,- og tittel «diverse», for
enklere regnskapsføring ifbm non-profit prosjekter som genserinnkjøp
for medlemmer og lignende, er mulig i dialog med DIKU.
- Det poengteres at det er gunstig med fleksibilitet i budsjettering, så EYP
kan arbeide innen for rammer på en pragmatisk måte.
- Det mangler en budsjettpost for kredittrente og gebyrer for
tilbakebetaling av midler fra tidilgere sesjoner og annet uforutsett
etterslep. Disse utgiftene kan evt legges under «digitale tjenester».
- Økonomiansvarlig i EYPNAA poengterer en litt manglende oversikt over
hvor visse midler kommer fra. Dersom dette er større summer kan det bli
relevant å inkludere det i fremtidige budsjetter.
European Youth Parliament
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-

Budsjett og regnskap er dynamiske dokumenter, som skal tilpasse seg
virkeligheten.

Vedtak/beslutninger:
- Omformuleringer av navn på poster som fremkom på møtet.
- NK vedtar ellers budsjettet som fremlagt av Ingrid.

8. Arbeid med vedtekter

9. Rapport fra BNC-høstmøte
2020

10. Neste møte
11. Eventuelt
12. Kritikk av møte

European Youth Parliament

i)

Vedtekter presenteres av Endre.
Foreslåtte vedtektsendringer godkjennes etter mindre justeringer på
møtet, med unntak av paragraf 6.3, som ikke godkjennes og skal
endres frem mot neste møte.
Vedtatte endringsforslag legges ved møtedokumenter som vedlegg 1,
og må stemmes over igjen på neste møte for å tre i kraft.
I etterkant av møtet er det over mail vedtatt supplerende endringer av
formalia, i tråd med intensjonene som ble konkludert på møtet.
I)
Digitalt. Flere norske EYPere deltok, deriblant Marthe Wedøe, Henning
Undheim, og flere representanter fra EYPNAA styret 2020. Godt med
mulighet for at flere kunne delta, men online-formen virker litt
uengasjerende i forhold til fysisk møte. God erfaring med å ha
forberedelsesmøte for å klarere prioriteringer, og
oppsummeringsmøte etter møtet.
Viktige vedtak for EYP Norge:
- Nasjonalkomitteer som bryter med charter of the EYP får et Governing
Body medlem som følger nasjonalkomitteen frem til brudd er rettet opp.
- National Safe Person skal i fremtiden deltage på obligatorisk
kompetansehevende webinar.
- Ny internasjonal strategi for EYP ble publisert.
Diskusjoner og mulige fremtidige vedtak:
- EYP Financing structure; ny fordeling av midler til ISer, kontoret i Berlin
og nasjonalkomitteer. Mulig fast avgift heller enn deltageravgifter.
- Durable participation involvement: hvordan engasjere deltagere i og
utenom corona
- Teachers involvement: de fleste ønsker bedre forhold med lærere.
- Selection reports på nasjonale sesjoner ønskes av noen NSer.
Se ellers referat fra BNC-møtet.
i)
Foreløpig dato: 3. Mai, i Oslo. Dersom fremdeles reiserestriksjoner
avholdes møtet online.
i)
i)

Behagelig å ha med Ingrid fra DIKU som økonomiansvarlig. Ønskes
som en vane.

7

EUROPEISK UNGDOMSPARLAMENT NORGE

Vedtekter - Endringsforslag
Nasjonalkomitéen, NK
Dette dokumentet er forslag til endringer godkjent på møtære 26.01.2021.
For å være gjeldende skal det godkjennes ved to følgende på hverandre
Nasjonalkomitémøter jf. gjeldende vedtekter fra 28.01.2005.

1
Nasjonalkomitéen for
European Youth Parliament Norge

§1 (Navn)
1.

Organets navn er Nasjonalkomitéen for European Youth Parliament Norge (EYP NO), forkortet Nasjonalkomitéen eller
NK.

§2 (Tilknytning)
1.

Nasjonalkomitéen er en selvstendig og uavhengig del av nettverket av nasjonale organisasjoner som tar navnet
European Youth Parliament, koordinert under paraplyorganisasjonen Schwarzkopf Stiftung – Junges Europa.

2.

Nasjonalkomitéen forholder seg til enhver tid til "Charter of the European Youth Parliament" som bindende og
retningsgivende dokument for alle nasjonale organisasjoner av European Youth Parliament.

§3 (Formål)
1.

EYP defineres som et læringsprogram for elever i den videregående skole.

2.

EYP er religiøst og politisk uavhengig.

3.

Nasjonalkomitéen har til formål å
3.1. Sikre kontinuitet og stabilitet for EYP-aktivitet i Norge
3.2. Sikre rettferdig og bred involvering av norske videregående skoler i Norsk EYP-aktivitet
3.3. Kvalitetssikre Norsk EYP-aktivitet
3.4. Tilrettelegge for EYPNAAs arbeid og kjerneaktivitet, inkludert å
3.4.1. øke bevisstheten rundt europeiske spørsmål, oppfordre til aktivt europeisk medborgerskap og motivere
ungdom til å engasjere seg i europeisk politikk
3.4.2. fremme interkulturell forståelse og dialog samt idé- og meningsmangfold
3.4.3. skape arenaer der ungdom i Norge og Europa kan uttrykke sine egne meninger.

4.

Nasjonalkomitéen skal bygge på demokratiske prinsipper.

§4 (Sammensetning)
1.

Nasjonalkomitéen består av tre stemmeberettigede lærerrepresentanter fra videregående skole, to
stemmeberettigede alumnirepresentanter fra EYPNAA, samt stemmeberettiget President fra EYPNAAs styre og en
observatørrepresentant utpekt fra DIKU.
1.1. Lærerrepresentantene har tre-årige, overlappende perioder, der én lærerrepresentant velges hvert år.
1.2. Alumnirepresentantene har to-årige, overlappende perioder, der én alumnirepresentant velges hvert år.

2.

Valg:
2.1. Valgperioden følger kalenderåret.
2.2. Nasjonalkomitéen utnevner en valgkomite som består av valgkomitéen i EYPNAA samt to ytterligere medlemmer
utpekt av Nasjonalkomitéen. Valgkomitéen innstiller lærerrepresentantkandidater til Nasjonalkomitéen.
2.3. Lærerrepresentantene velges inn av sittende medlemmer av Nasjonalkomitéen i perioden mellom EYPNAAs
Generalforsamling og påfølgende års første Nasjonalkomité-møte. Valget må være foretatt i god tid innen
årsskifte.
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2.4. Valg av lærerrepresentanter skjer ved alminnelig flertall. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
2.5. Valg av alumnirepresentanter foregår ved flertallsvotering blant medlemmene i EYPNAA på EYPNAAs årlige
Generalforsamling.
3.

Nasjonalkomitéen velger sin egen leder ved starten av kalenderårets første møte.

§5 (Aktiviteter)
1.

Nasjonalkomitéens kjerneaktiviteter er å;
1.1. Informere om EYP til videregående skoler i Norge,
1.2. Sikre arrangering av årlig Nasjonal sesjon, og legge til rette for arrangering av Regionale sesjoner i regi av EYPNAA,
1.3. Sørge for utvelgelse og organisering av norske delegasjoner til internasjonale EYP-arrangementer hvert år,
herunder
1.3.1. Internasjonale Sesjoner hvert år,
1.3.2. Internasjonale Fora eller Nasjonale Sesjoner når dette er mulig praktisk og økonomisk,
1.4. Sette opp budsjett for ett år om gangen i tråd med DIKUs gjeldende retningslinjer og praksis.
1.5. Støtte opp om og muliggjøre EYPNAAs arbeid for et kompetent og bærekraftig EYP-miljø i Norge,
1.6. Kvalitetssikre EYPNAAs arbeid, herunder
1.6.1. Utvelgelse av Jury og President til større sesjoner
1.6.2. Emneutvelgelse til større sesjoner

2.

Nasjonalkomitéen arrangerer tre møter årlig, fortrinnsvis i januar, før sommeren og i forbindelse med avholdelse av
Nasjonalsesjonen.
2.1. Nasjonalkomitéen er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
2.2. Lederen kan innkalle til møte etter kommunikasjon med alle møtets komitémedlemmer.
2.3. Skriftlig innkallelse og utkast til agenda skal være komitémedlemmene i hende senest to uker før møtet.
2.4. Budsjett og aktivitetsplan vedtas på årets første møte.

3.

Endring av vedtektene krever flertallsvedtak på to etterfølgende møter.

4.

Mindre og løpende beslutninger kan gjøres enstemmig over mail. Nasjonalkomitéens leder har myndighet til å foreta
beslutninger nødvendig for daglig drift.

§6 (Økonomi)
1.

Administrasjonskostnader bør holdes på et lavest mulig forsvarlig nivå.

2.

Tildelte midler fra DIKU er underlagt vanlige statlige revisjonsregler. Nasjonalkomitéen plikter å prioritere
kjerneaktiviteter økonomisk.

3.

§7 (Forhold til EYPNAA)

1.

Nasjonalkomitéen er den økonomiske og juridiske representanten for EYP i Norge, og er overordnet EYPNAA på disse
områdene,

2.

Nasjonalkomitéen deler retten til å bruke navnet og varemerket «European Youth Parliament» i Norge med EYPNAA,
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3.

Nasjonalkomitéen delegerer særlige oppgaver og ansvar til EYPNAA. Disse ansvarsoppgavene kan ytterligere defineres
i supplerende dokumenter fra Nasjonalkomitéen til EYPNAA. Dette innebærer:
3.1. Å arrangere og avholde årlig nasjonalsesjon for EYP Norge. Jamfør §4 har Nasjonalkomitéen ansvar for
kvalitetssikring av arrangementet.
3.2. Ansvaret for daglig drift og medlemskontakt i EYP Norge

4.

Alle Nasjonalkomitéens møtedokumenter er offentlige og skal tilgjengeliggjøres for EYPNAAs medlemmer.

§8 (Oppløsning av organet)
1.

Oppløsning av organet skjer på grunnlag av organets enstemmige beslutning.

Vedtektene for Den norske nasjonalkomiteen for Europeisk ungdomsparlament ble først vedtatt på møte i
Sandnes den 05.06.1998 ved Eileen Brødbøl, Gust Helland, Guri Nordbryhn, Anita M.G. Househam og Gunnar
Heimdal. De ble senere endret 25.10.2002 og 02.01.2003, 11.12.2004 og 28.01.2005, 27.01.2006 og 25.08.2006,
01.06.2012 og 14.09.2012. Tidligere utgaver av vedtektene skal finnes i Nasjonalkomitéens arkiv.
Gjeldende vedtekter er resultatet av en grundig revideringsprosess gjennom 2019 og 2020, og ble vedtatt på
møter 26.01.2021 og DD.MM.2021
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