Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning

Årsmöte 2018
Lördagen den 21. apríl kl. 10:00 hölls NFSYs årsmöte, i Läraförbundets lokaler
at Laufásvegur 81, Reykjavík, Island.
Margrét Arnardóttir välkomnade alla represetanter och förklarade at hon och
Elísabet Pétursdóttir är Islands represetanterm men at Ingibjörg Bragadóttir och
Ketill Jósefsson deltager också i mötet som styrelsegruppens medlemmar. Hon
frågade om någon satte sig i mot det at hon styrde mötet och at Ingibjörg var
mötets sekreterare. Mötets deltagere vara alla överens om at Margrét styrde
mötet och at Ingibjörg Skrev raporten.
Margrét konstaterade at deltagarlistan stämde, ländernas represtanter är:
Danmark: Benny Wielandt och Gitte Pasgaard Dybdal.
Finland: Peter Edelsköld och Jukka Eero Vuorinen.
Norge: Betty Rui och Merethe Solberg Aasen.
Sverige: Karin Asplund och Ingbritt Eriksson.
Island: Margrét Arnardóttir och Elísabet Pétursdóttir.
Redovisning av landsrapporterna.
Först fram var Norge. I Bettys och Merethes redovisning fram kom at Telemark
har den allra bästa rådginvningen i hela Norge. I samband med deras
redovisning blev någon diskussion om utvecklingen av rådgivningen från
grundskola och hela vägen, inom de nordiska länderna.
Från Danmark var det Bennys og Gittes tur. I Danmark finns det för nuvarande
två föreningar, men från och med år 2020 ska det ändast bli en förening som får
namnet Vejledarföreningen. Även om de två nuvarande vägledarföreningarna
represneterar medlemmar som arbetar på olika håll finns det mycket gemensamt
med de, så de anser at troligen är det ända vättiga at förena de under en hatt.
Från Finland var det Peter som redovisade. Han brättade om en konferace som
de höll under en båtresa från Finland till Stockholm med 600 deltagare. Under
dagarna 7,e till och med 9;e februari 2019 blir nästa konferac och hoppas man
då at deltagarantalet ska bli 800. Också informerade han oss lite om de nya

grundskollelagen som inleddes från och med 1;e janúari 2018, som ska bli mera
flexibelt p.g.a at yrkeslivet förändras hela tiden. Jukka lagde till at han anser at
det finska systemet börjar liknas det isländska vad flexibilitet beror. Samtidigt
anser han at det behövs mer handledning under yrkesutbildiningen. Fram til nu
har man använt sig av urvalsprov – en slags psykologiska tester – innan man kan
börja studera på Högskolan/Universitet. Nu fört iden försöker man komma ifrån
de och i samband med det kommer studentexamen at ha mer betydelse.
Urvalsproven har varit väldigt dyra.
Nästa fram var Karin från Sverige. Hon sagde at det märks at det är valår i
Sverige. Vägledningen i grund- och gymnasieskolan ska uträdas på utbildningsdepatementets begäran. De olika metoderna ska tas fram. Arbetsförmedlingen
ska erbjuda kompleterande aktörer två timmars vägledning av behörig
vägledare. Då diskuteras det om man ska ändra på yrkestiteln över till
karriervägledare, som många har rädan börja använda sig av. Formen av
vägledningen diskuteras, ska alla vara anställda inne på skolan, eller?
Vägledningen ska vara objectiv, oberoande och professionell. I dag finns det
brist på studie- och yrkesvägledare i Sverige.
Till sist var det Margréts tur. Hon sagde b.l.a at informationen, om det som
händer ho oss har ökat för at det är krav från medlemmarna. Alla ska veta vad vi
står för. Vi är speciallister, klienter/folk ska vilja komma till oss och söka
information och hjälp. Hon sagde också från Amundsons besök, aldeles nyss till
Island där han höll et föredrag. Hans besök till Island var p.g.a at han deltog när
den första doktorn i studie- och yrkesvägledning utexaminerades från Islands
Universitet.
Elísabet visade NFSYs nya hemsida. Hon påpekade at den inte har många besök
men kostar en hel dela v vår budget. Frågan är om vi ska fortsåtta med den.
Diskussion
I samband med at alla hade redovisat sina rapporter och hemsidans syfte blev
det dikussion om hur vi ska fortsätta. Margrét påpekade at det är viktigt at vi får
det ut till våra medlemmar vilket syftet är med at vi tråffas två gånger om året.
Peter undrar om vi skulle kunna skriva en gemensam rapport som sedan kan
delas ut till föräningarnas medlemmar. Margrét anser at det är precis det som
fattas, at vi skriver en gemensam rapport från våra träffar. Gitte sagde at
medlemmarna vil ha något som kan hjälpa de i jobbet, s.s. idéer som man kan
använda/utveckla. Skillnaden mellan hemsida och faceboosida diskuterades.
Karin pratade om skillnaden mellan uppdragen i de olika föräningarna i varje
land för sig. Merethe informerade oss om at i Norge träffas vägledare från

grundskolan, gymnasie-skolan och rektorenra från respective skolar, en gång i
månaden och går i genom det som är bra och vad behövs förbättras.
Budget:
Elísabet redovisade årets budget. Hon informerade mötet om at vår revisor anser
at han inte kan ansvara för det första halvåret 2017, d.v.s. når det var Finland
som höll om pengarna, eftersom han inte har något underlag från de första fem
månad-erna.
Utifrån Elísabets informationen blev det diskussion om hur det har varit. Peter
påpekade at de senaste åren har fler deltagit i möterna än tidigar. Karin
informerade oss om at under många år hede man alla mötena, utan årsmötet, i
Köpenhamn för at alla hade relativt billiga resor dit.
Efter det godkändes årskningen för 2017 och Elísabet gick igenom budgeten för
2018. Årsinkomsten ligger mellan 6000 0ch 6200 euro per år. Föråningen har
fasta utgifer på 2000 euro per år. Det är klart at de ca 4000 euro som finns kvar
räcker inte till. Så frågan är vad vi ska göra? Fram kom et förslag om a tvi sätter
et tak per deltagare/land, som blir då ca.400 euro per land.
Elísabet lagde fram tre förslag.
1. Öka medlemsavgifte. Om avgiften per medlemm höjs från 1 euro till 1,50
euro blir inkomsten 8.400 euro per år istället för 6.200.
2. Mindre utgivter till mötena, d.v.s. fast belopp
3. Et möte om år blir via nätet – elektroniskt möte, det kostar ingenting för
NFSY
Finland och Norge tror at det skulle inte bli några problem för de at höja
avgiften. Sverige tror dåremot at det skulle bli väldigt känslig fråga hos de.
Karin föreslår at höja avigfetn om 25 cent och samtidigt lägga tak på per land.
Danmark har tappat medlemmar så de är inte så förtjusta med at höja avgiften
hur mycket som hälst. Hon anset också at det inte skulle vara så dumt at ha
mötena i Köpenhamn.
Till hösten blir det lite besparning eftersom vi håller höstmötet i Göteborg i
anslutning till IAEG konferansen.
Förslag nummer fyra kom fram
4. Medlemsavgiften höjs till 1,25 euro och vi såtte et tak på 520 euro per
möte per land.
Karin påpekade at höstmötet i Göteborg blir billigt. Samtidig bjöd hon oss in till
mästerklass som hölls fredagen den 5;e oktober, strax efter IAEVG konferasen.

Alla blev överäns om förslag 4. och i fortsättningen av det godkändes efterföljande:
1. Höja avgiften om 0,25 euro och et tak på 520 euro per möte
2. Höstmöte 2018 i Göteborg
3. Årsmöte på Island våren 2019
Margrét satte förslagen fram till godkännanden. Alla blev överäns om förslag 4
och anses det vara det som gäller från och med nu.
Handlingsplan 2018 – 2019
● Styrelsemöte i Göteborg. den 6;e oktober 2018
● Årsmöte på Island, den 6;e april 2019
● Höstmöte 2019 i Köpenhamn, datum bestäms i Göteborg
Karin informerade om at de nationella föräningarna kommer at få et brev från
IAEVG med inbjudan till möte som som blir kl 13:00 måndegen den 1; oktober.
Inbjudna till mötet blir represetander från medlemsländerna samt_NFSYs
represetant. Den 3:e oktober, innan galmiddagen finnst också et viktigt möte ,
där vi har 32 represetanter. Både ledamöter och suppleanter har rösträtt.
Övrigt
Under lunchen diskuterades det om vi skulle bjuda in våra kollegor från
Grönland, Föröarn och även Åland till mötet i Göteborg.
Benny visade oss et spel och terningar som är inköpta på Tiger
Margrét avslutade mötet kl 14:30
Ingibjörg Bragadóttir
Sekereterare

