NFSY/NFUE/POY
-

The Nordic association for educational and vocational guidance
Referat fra generalforsamling i København 8.april 2013

Tilstede:
Finland: Jukka Vuorinen, Maarit Laaksonen
Sverige: Mats Olof-Ors, Karin Asplund
Island: Ketill Jósefsson, Ólöf Helga Thor
Danmark: Benny Wielandt, Janni Rosendahl kunne ikke delta pga lockout
Norge: Marianne Thorvaldsen, Elisabeth Kielland.
Annikka W. Stendebakken, Jan Terje Nilsen, Dag Grimstad og Tor Western fra Norge
var også med fordi Norge har styreansvaret og var vertskap for samlingen.

1. Generalforsamlingen ble åpnet. Marianne Thorvaldsen ble valgt som ordstyrer, og
Elisabeth Kielland som sekretær.
2. Generalforsamlingens lovlydighet og beslutningsdyktighet ble konstatert. Fordeling av
stemmerett for de ulike land ble som følger:
Finland 2 stemmer
Sverige 2 stemmer
Island 1 stemme
Norge 2 stemmer
Danmark var ikke medlem ved generalforsamlingens start (pga ny organisering), og
hadde derfor ikke stemmerett. Se sak 8a).
3. Dagsorden ble godkjent, og det ble meldt inn saker til eventuelt (sak 12).
4. Årsberetning 2012/diverse info.
•

Det skulle vært avholdt en videokonferanse våren 2012, men det ble i stedet
arrangert et styremøte i forbindelse med IAEVG konferansen i Mannheim
høsten 2013.

•

Det har vært noen tekniske vansker ang redigering av NFSYs hjemmeside.
Dette skyldes noen problemer i forbindelse med webhotellet Binero. Jan Terje
Nilsen orienterte ang endringer på hjemmesiden. Studie- og yrkesveileder i
Strømstad, Stig Svanberg, kan hjelpe Jan Terje Nilsen med teknisk support.

•

•

Det bør lages en intern kontaktliste som kan bidra til enklere kommunikasjon
innen nettverket. Skype kan også brukes for å opprettholde kontakt. Tlf nr og
adresser bør ikke ligge åpent på nettet, der holder det med epostadresser.
Ny kontaktperson på Grønland er Johannes Jensen. Han må bl a kontaktes ang
medlemskontingent.

5. Regnskap 2012 ble godkjent. Dette skal revideres av revisor for Rådgiverforum
Norge.
6. Budsjett 2013 ble godkjent. Informasjon om at utgifter til arrangementer i NFSY
dekkes for 1 pers pr land. Ytterligere utgifter må dekkes av landene selv.
7. Handlingsplanen 2011-2014 ble lagt fram.
8. Landrapporter 2012. Kort referat fra de nasjonale foreningene ble lagt fram på møtet
Disse sendes til Marianne på e-mail marianne.thorvaldsen@rygge.kommune.no slik at
de kan bli lagt ut på NFSYs hjemmeside. Det er landrapportene som ligger til grunn
for fakturatall.
a) Ny organisering av veilederforeningene i Danmark. FUE eksisterer ikke lenger.
Danmarks Vejlederforening (kontaktperson Anette Jochumsen) og
Ungdomsuddanelsernes Vejlederforening (kontaktperson Janni Rosendahl) er nå de
gjeldende foreninger. Danmarks Vejlederforening ble formelt innlemmet i NFSY/
NFUE/POY. Hver forening får 1 plass og 1 suppleant hver i NFSY.
b) Kontingent skal betales av begge foreninger, og de skal hver betale 50 % av
landgebyret. Eposter finnes på foreningenes hjemmesider, disse skal brukes ved
innkreving av kontingenten.
9. Bestemmelse av kontingent. Satsen videreføres som nå. Det ble presisert at
kontingenten må betales straks kravet kommer fra kasserer i NFSY. Reiseutgifter for
medlemslandene kan kun refunderes hvis kontingenten mottas til rett tid.
10. Orientering fra IAEVG. Marianne Thorvaldsen har kontaktet Raimo Vuorinen i
IAEVG. Nyhetsbrev sendes til alle medlemslandene i NFSY etter
generalforsamlingen.
11. Neste styremøte blir torsdag 26.september 2013, etter lunsj (erstatter en
parallellsesjon) i forbindelse med IAEVG konferansen i Montpellier. Tidspunktet er
noe upassende for Norge pga landskurs like før. Norge satser på å delta på deler av
konferansen.
12. Eventuelle saker.
•

Karin Asplund har vært i kontakt med Nordiskt nätverk for vuxnas lärande,
NVL. Nettverket ønsker samarbeid med NFSY. Det kan være fornuftig å legge
årsmøtene til NFSY til samme tid og sted som NVLs arrangementer. En del
utgifter vil da kunne refunderes av Nordisk Råd. Medlemslandene uttrykte
skepsis til dette i og med at det allerede er krevende å holde liv i NFSY.

Forslag: Styret i Rådgiverforum Norge deltar på NVLs møte 3-4.oktober 2013,
i Norge. Enstemmig vedtatt at Norge så får mandat til å bestemme om vi skal
samarbeide videre eller ikke.
•

Det ble på forrige styremøte bestemt at vi skulle sende bidrag til hverandres
tidsskrifter. Dette er ikke gjort hittil, men det er fortsatt et ønske om å få dette
til.

•

Det ble stilt et spørsmål om generalforsamlingen i NFSY skulle gi godkjenning
til styresammensetningen, og rapportere videre til Brønnøysundregisteret i
Norge. Dette hører hjemme under årsmøtet i Rådgiverforum Norge høsten
2013, ikke i NFSY.

•

Ang NFSYs hjemmeside: Enighet om at engelsk info ikke er nødvendig for
mer enn «What is NAEVG» og «Contacts». Skandinavisk språk skal brukes
ellers.

•

Det kan brukes skandinavisk språk på møtene, men engelsk er nødvendig hvis
ikke alle delegater forstår/snakker skandinavisk. Dette vurderes ved behov.

•

Island kan pga den økonomiske situasjonen i foreningen, og i landet generelt,
ikke overta formannskapet i perioden 2014-2017. Enighet om at Finland
overtar i stedet. Island kan gjerne overta senere, evt med samarbeid med
Færøyene og Grønland. Det ble presisert at et land må ha det økonomiske
ansvaret til enhver tid, dette kan ikke deles med flere land. Rekkefølge videre:
Sverige, Danmark, Island.

13. Generalforsamlingen avsluttes.

Kristiansand, Norge, 15.april 2013.
Elisabeth Kielland, referent

