
NFSY/NFUE/POY 

- The Nordic association for educational and vocational guidance 

Referat fra generalforsamling ved Oslo Lufthavn, Gardermoen 24.april 2014 

 

Tilstede:  

Finland: Peter Edelsköld 

Sverige:  Katarina Petersson 

Island: Ketill Jósefsson 

Norge: Geir Lauvdal, Elisabeth Kielland   

Betty Rui, Merethe S. Aasen, Gro Bråten, Knut Gundersen, Jan Terje Nilsen, Dag 
Grimstad fra Norge var observatører fordi Norge har styreansvaret og var vertskap for 
samlingen.  

 

1. Generalforsamlingen ble åpnet.  Geir Lauvdal ble valgt som ordstyrer, og Elisabeth 
Kielland som sekretær. 
 

2. Generalforsamlingens agenda og beslutningsdyktighet ble konstatert. Det har vært 
vanskelig å finne et tidspunkt som passet for generalforsamling, og det har vært ulike 
preferanser hvorvidt vi skulle arrangere webmøte eller fysisk møte. Dette er grunnen 
til at saksliste ble sendt ut så sent. Det anbefales at vertslandet heretter tar en 
beslutning uten å be om innspill fra alle, og så får medlemslandene forholde seg til det. 
 

3. Gjennomgang av årsmelding for 2013. Det har vært en del utskiftning av landenes 
kontaktpersoner, og dette ble kommentert. Det er relativt liten virksomhet i regi av 
NFSY på Færøyene og Grønland. Det ble ellers kommentert at nettadresser for Åland 
og Grønland manglet i årsberetningen, og at det ikke er nevnt at Danmark nå har to 
rådgiverorganisasjoner. Dette rettes opp.  
 

4. Regnskap for 2013 ble godkjent, samt budsjett for 2014. I forbindelse med budsjettet 
for 2014, ble det drøftet om styremøtet bør legges til IAEVG konferansen eller ikke. 
Det kan bli en stor utgift for det enkelte land. Dette blir opp til vertslandet for NFSY å 
avgjøre hvert år. Teksten i budsjettet for kommende styremøte ble endret, slik at det 
ikke nødvendigvis må avholdes i Canada (IAEVG konferanse i juni-14). Finland 
bestemmer hvor neste styremøte skal avholdes.  
 

5. Handlingsplanen 2014-2017 ble lagt fram. Det er interesse for å samarbeide med NVL 
(Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande) framover. Dette er en organisasjon som har 
fokus på utdanning, veiledning og forskning. Neste konferanse i NVL er i Helsingfors 
29.-31.okt 2014, og det er ønskelig at alle de nordiske land i NFSY nettverket deltar 
der. Ellers er det et ønske med samarbeid i forbindelse med tema som angår alle de 
nordiske land, f eks drop out. Alle land sender en oversikt over aktuelle konferanser i 
eget land, og dette sendes på mail til leder i NFSY/Rf-N Geir Lauvdal. Dette legges så 
inn i handlingsplanen. 



 

6. Finland overtar ledervervet i NFSY for den neste treårsperioden (2014-2017). 
Representanter fra Finland og Norge signerer og godkjenner derved at Finland overtar 
ledervervet. Webredaktør Jan Terje Nilsen overfører informasjon til Finland ang 
oppdatering av hjemmesiden til NFSY. Kasserer Elisabeth Kielland sørger for at den 
norske NFSY konto avsluttes, og at pengene overføres til konto i Finland. Finlands 
representant gir beskjed når konto er opprettet.  Alle papirer i forbindelse med 
kasserervervet sendes til Finlands kasserer, dette inkluderer regnskap og budsjett for 
inneværende periode. En del papirer ble overlevert direkte på generalforsamlingen.  
 

7. Eventuelt. Det er enighet om at leder i hvert enkelt land skal motta 1 eksemplar av 
tidsskrift fra de andre lands organisasjoner. Videre samarbeid: Det ble drøftet hva vi 
ønsket med nettverket framover. Det er et ønske å dele erfaringer, samt få inspirasjon 
fra hverandre. NFSY samlinger bør legges til tidspunkt for andre aktuelle konferanser 
i Norden. Dette sikrer både faglig påfyll og sosial fellesskap. Dette er særlig viktig for 
de landene som er i utkanten av Norden.    
 

8. Generalforsamlingen avsluttes. 
 
 
 
 
 
Kristiansand, Norge, 5.mai 2014.  
Elisabeth Kielland, referent 
 

 

 

 

 


