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Under 2015 var Karin Asplund föreningens ordförande
Uppdrag:
Styrelsen har under 2015 haft 5 styrelsemöten, samtliga i Stockholm. Tidskriften
Vägledaren har utkommit med fyra nummer och styrelsen har skickat ut tre
medlemsbrev.
Föreningen hade under året 40års jubileum. Svenska föreningen för studie och
yrkesvägledning, som föreningen hette då, bildades i maj 1975 genom
sammanslagning av de föreningar som organiserade skolans vägledare med den som
organiserade arbetsförmedlingens yrkesvägledare. Jubileet uppmärksammades på
olika sätt bland annat genom tävlingen ”Gissa året” där gamla artiklar från
Syobulletinen och Vägledaren publicerades och vinnaren fick fri konferensavgift
2015. Dessutom publicerades artiklar av hedersmedlemmarna i Vägledaren och
konferenstemat speglade dåtid, nutid, framtid både i program och via en mindre
utställning i konferenslokalen. Och så bjöd vi på jubileumstårtor prydda med var och
en av föreningens tre logotyper.
Föreningens ansökan om Erasmus+ utbyten för kommande år avslog eftersom vi inte
bedömdes vara behöriga sökanden (man kan bara skicka ut egen personal på utbyte).
Samma öde drabbade merparten av våra samarbetspartners inom Academianätverket
och diskussioner pågår om hur nätverket ska kunna överleva.
Föreningen delade ut stipendium till en medlem för att delta i IAEVG:s konferens i
Tsukuba, Japan, och en fyllig rapportering har publicerats i Vägledaren nr 4, 2015 och
nr 1, 2016.
Vägledningens Dag genomfördes den 8 oktober och den finns numera med i listan
över temadagar som en årligen återkommande dag (temadagar.se).
I samband med föreningens konferens delades 2015 års Vägledarpris ut. Mottagare
blev Ingela Bergmo Prvulovic som nyligen har doktorerat med avhandlingen Social
Representation of Career and Career Guidance in the Changing World of Working
Life (Högskolan i Jönköping).
Särskild händelse under året:
Studie och yrkesvägledningen har nämnts i olika utredningar under året och ett
betänkande i slutet av 2015 föreslog att studie och yrkesvägledningen i grundskolan
ska utredas och kanske blir det så igen.

Vid föreningens årsmöte i mars 2015 utsågs Anders Lovén till hedersmedlem nr 8 och
utmärkelsen delades ut i samband med konferensen i oktober. Som hedersmedlem har
man livslångt medlemskap inklusive tidsskriften Vägledaren samt avgiftsfri
konferens.
I slutet av året lämnade föreningen också in en officiell förfrågan till IAEVG om att
anordna 2018 års konferens i Göteborg.
Årets konferens:
Föreningens rikskonferens 2223 oktober 2015 genomfördes i egen regi för första
gången på flera år och lockade mer än 280 betalande. På programmet fanns profiler i
världsklass: Norm Amundson, Gideon Arulmani och vår egen Anders Lovén.
Websida:
www.vagledarforeningen.org

