
24.05.2020 

Styremøte EYPNAA 2020 

Hva? 7. styremøte 

Når? 24.05.2020 kl. 19 

Hvem? Anne, Amanda, Erika, Eva, Mats, Marlene 

 

1. Innsjekk 

2. Oppdatering RS 2021 

a. Status på call og plan framover v/ Mats 

Call for head organisere har blitt lagt ut, med en måneds søkeperiode – fristen er 

satt til 19 juni.  

 

b. Moduler online med tidligere HOs 

Modulen avholdes den 3. juni klokken 19.00.  

Mats har ansvaret for å koordinere og styre det tekniske, og det er Njål og Marte 

som skal holde modulen. Modulen vil fokusere på de ulike punktene som skal være 

med i søknader, samt ideer til hvordan man kan søke sponsorer etc.  

 

Det skal også være HO-modul(er) på sommersamlingen. Erika og Henning jobber 

med dette. 

 

3. Oppdatering NS 2020 v/ Henning og Erika 

Vi har hatt ekstraordinært møte med DIKU, som ble bestemt at skulle holdes på NK-møtet. 

Deltakere var Henning, Erika, Eva, Marthe, Marlene og Ellen fra DIKU.  

 

Hovedkonklusjonen fra møtet er at sesjonen blir avholdt som planlagt i september. Dette 

har mye å gjøre med det at vi må velge ut delegater til 2021, og også det at det blir veldig 

vanskelig for skolene å delta hvis sesjonen flyttes til et annet tidspunkt. Hvis regjeringen 

legger til rette for det og ting ikke endres med på tanke på smittevern, holdes derfor 

sesjonen mer eller mindre som planlagt.  

 

Skolekontakt går greit. 
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a. Koronatiltak 

Det har blitt bevilget mer penger til NSen fra NK, siden det har vært overskudd fra 

NKs kjerneaktiviteter som har blitt avlyst. Denne støtten går til å dette ekstra 

kostnader forbundet med smittevern.  

 

b. Økonomi 

Mer støtte har kommet inn. Erasmus runde to har blitt søkt om.  

 

4. Referat fra NK-møte v/ Eva  

Ting som ble diskutert: 

- Nasjonalsesjonen. En større pengepott ble satt av for å dekke ekstra utgifter tilknyttet 

smittevern.  

- Internasjonale sesjoner. Alle ISene har som egentlig skulle holdes i 2020 har blitt flyttet 

til 2021. Foreløpig ser det ut som om det avvikles internasjonale sesjoner i 2021. Til 

Warsawa blir det sent to delegater som egentlig skulle til Milano. De resterende 

plassene for akkurat den sesjonen blir det lagt ut åpent call for på samme måte som vi 

normal gjør det for sommer-sesjonene.  

- Juryordning på nasjonalsesjonen. Ny juryordning ble godkjent, med head of jury, en 

representant fra NK, et norsk jury-medlem og et internasjonalt jurymedlem. Til 

Stavanger er det Marthe Wedøe som blir NKs representant til juryen.  

- Regionalsesjoner. Vi har vist, gjennom godt arbeid over flere år, at vi kan å arrangere 

regionalsesjoner på en bærekraftig måte. NK var derfor positive til at vi nå kan gå over 

til å ha engelsk som arbeidsspråk på alle regionalsesjonene fremover.  

- Nye statutter for NK. Disse blir sendt videre og gått gjennom av DIKUs jurist.  

 

Til slutt ble det også diskutert arrangeringen av nasjonalsesjon med 4 dager. Enhver 

endring av NKs kjerneaktiviteter må opp til vurdering av kunnskapsdepartementet. Vi 

må derfor gjøre en grundig jobb for å legge frem argumenter både organisatorisk og 

faglig for behovet for å ha en forlenget NS.  
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Første skritt i prosessen for en eventuell utvidelse av sesjonen er at Erika og Henning 

kjører en veldig grundig utredning av skolene som deltar på årets nasjonalsesjon. En 

eventuell forlengelse av nasjonalsesjonen burde også bli tatt opp på lærermøtet under 

Stavanger. Vi ønsker også å opprette en arbeidsgruppe for dette arbeidet. Opprettelsen 

av denne arbeidsgruppen diskuteres på neste styremøte.  

 

5. Sommersamlingen v/ Marlene 

Den største vanskeligheten nå er å finne lokaler hvor modulene kan holdes, da alle skolene 

som har blitt kontaktet er ganske negative til å låne ut rom i disse tider. En ide er å 

undersøke om kirker og menighetshus kan fungere.  

 

a. Skolestart for universitet 

Skolestart for norske universiteter er den 10. august, som gjør det vanskelig for 

eldre EYPere å delta. Grunnen til at sommersamlingen ble satt til datoene 12-14 

august var at det ikke skulle kollidere med den internasjonale sesjonen i Warsawa, 

samt at det ikke skulle være helgen rett før universitetsstart. Med tanke på at 

Warsawa ikke lenger avholdes og skolestart er den 10. august, blir det bestemt å 

flytte sommersamlingen en uke tidligere. Dette har også mye å gjøre med 

smittevernhensyn og tilgang på forsvarlige lokaler. Nye datoer er 5-7 august, med 

lokallagssamling den 4.  

 

6. Eventuelt 

a. Styreportofolier 

Intern deadline for første utkast var satt til søndag 24. mai. Arbeidet må være 

avsluttet innen midten av juli, når vi åpner callet for nytt EYPNAA-styre. 

 

Med tanke på at vi introduserer en ny rolle inn i styret, flytter vi også om på noen 

av de andre arbeidsoppgavene: 

o Prosjektkoordinator: får ansvar for nasjonalsesjonen og sommersamlingen  

o Nasjonalkoordinator: får ansvar for regionalsesjoner  

o Visepresident: får ansvar for lokallag.  
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b. Samlingen i Agder/Rogaland 

Call har åpnet, frist for å melde seg på er 31. mai. Avholdes i Sandnes, med 

overnatting hjemme hos lokale EYPere. Samlingen er ment for medlemmer av 

lokallagene i Agder og Rogaland.  

 

7. Møtekritikk 

8. Utsjekk  

 

 


