NFSY/NFUE/POY
Referat fra generalforsamlingen lørdag d. 26. april 2011 kl. 10.00-15.00
Sted: Højskolernes Hus, Nytorv 7, København
REFERAT
1. Generalforsamlingen åbnes / Årsmötet öppnas
Knud Frandsen åpnet møtet på vegne av styrelsen.
2. Generalforsamlingens / årsmötets lovlighed /laglighet og beslutningsdygtighed/
beslutförmåga konstateres.
Ingen bestrider eller har anmerkninger til årsmøtets lovlighet.
3. Godkendelse/ Fastlägning af dagsorden.
Dagsorden ble godkjent fredag 25.03 av praktiske årsaker angjeldene representanten til
IAEVG (pkt. 13 m.v)
4. Valg af ordfører/ dirigent og sekretær.
Forslag: formand Helene Valgreen og næstformand Knud Frandsen i fællesskab.
Da Helene Valgreen var forhindret ble Knud Frandsen valg til ordfører og Hans
Magnus Johansen til sekretær ved akklamasjon.
5. Aflæggelse af årsberetning/ -berättelse for föregående kalenderår.
Årsberetning ble opplest og godkjent uten kommentarer.
6. Framlæggelse til godkendelse: Godkendelse af revideret regnskab/ räkenskaper for 2010.
Regnskap for 2010 ble fremlagt og godkjent. Det er gitt følgende kommentarer:
Medlemskap IAEVG betales med sats for mellom 5001 og 6000 medlemmer. Faktura til
nordiske medlemsland justeres i forhold til medlemstall fra årsrapportene presentert på
Keflavik høsten 2010.
7. Landerapporter 2010: Kort referat fra de nationale foreninger. Medlemstal 20101231
Landsrapportene ble gjennomgått og tatt til etterretning.Det er tall fra landsrapportene
som skal ligge til grunn for fakturering til medlemsland.
8. Til beslut: Fastlæggelse/ Precisering af bidrag från NFSY til (rejse-)udgifter for
medlemslande og – selvstyreområder.
NFSY betaler reise og opphold slik:
For 5 store land: reise og opphold for 1 - en person
For 3 små land: opphold for 1- en person
For Grønland: tilskudd til reise på maks 450,- euro
Det avholdes et web-basert årsmøte våren 2012 ifølge vedtektene. Den norske styrelsen
avgjør hvordan dette skal arrangeres.
9. Til beslut: Tilbagevendende fælles seminar med NVL hvert tredje år.
NFSY holder tilbakevendende felles seminar med NVL, nettverk for sosiodynamisk
veiledning eller Euroguidance når forholdene ligger til rette for det.

10. Til beslut: At NFSY framöver betaler medlemskab/ avgift for formanden/ ordförande til
de andre nordiske landes vejlederforeninger.
De nordiske formenn/ledere får fritt medlemskap i de øvrige nordiske foreninger.
11. Fremlæggelse til godkendelse: Budget for 2011.
Budsjettet ble godkjent med følgende kommentar/justering: Landenes faste
kontingentsatser blir 250 euro for store land, 150 euro for små land og 1 euro pr.
Medlem
12. Styrelsens medlemmer og suppleanter konstateres og ajourføres.
Se eget vedlegg med oversikt over medlemmer og suppleanter.
13. Orientering fra IAEVG.
Raimo Vourinen orienterte fra arbeidet i IAEVG.
14. Nominering af nordisk repræsentant til The Board of IAEVG. Vælges for 4 år.
Raimo Vourinen er nominert til styremedlem og er av NFSY fremmet som kandidat til
viseordførende i IAEVG.
15. Til beslut: Hensigtserklæring om at fremme planlagt rejseaktivitet, både hvad angår
repræsentation ved IAEVG-konferencer og nordiske landes vejlederkonferencer.
Om noen i styrelsen reiser til konferanser får de med seg oppdraget om å representere
NFSY innen våre økonomiske muligheter.
16. Meddelelser.
Se eget skriv om avslag på tidsskriftstøtte.
17. Evt.
Forslag om nordisk veilederkonferanse ble drøftet. Det ble ikke fattet noe vedtak i saken.
18. Kort evaluering af det danske formandskab og overdragelse af formandskabet til Norge.
Det var gjensidig enighet om at det danske formannskap har funfert meget bra i
perioden. Særlig har Helene Valgreen og Knud Frandsen gjort en fremragene jobb med
organisering, informasjon og kommunikasjon.
19. Datoer for styrelsens næste møde samt årsmøde og generalforsamling i april 2012
fastlægges.
Styrelsens neste møte legges i forbindlese med Landskurs i Norge 22. – 25. september
2011. Styrelsesmøte legges til søndag morgen 25. september. Invitasjon til dette sendes
ut i løpet av forsommeren. Det norske formannskap avgjør hvordan neste
generalforsamling skal organiseres.
20. Generalforsamlingen afsluttes.
Generalforsamling ble avsluttet med nordisk sang i god stil!
Hans Magnus Johansen
Referent
Geir Westhrin
protokollunderskriver

