Höstmöte 2018,
Lördagen den 6; oktober kl. 9:30 – 12:30 hölls NFSYs höstmöte í Göteborg.
Margrét välkomnade all representanter och suppleanter till höstmötet som denna
gången ägde rum i Göteborg i anslutning till IAEVGs konferens som hölls under
dagarna 2;e till och med 4;e oktober.
Karin berättade om vilken verksamhet finns i de lokaler vi befann oss i, men det
var på hennes arbetsplats, Göteborgs stad, vägledningscentrum / Career
Guidance Center, Gothenburg på Bohusgatan 13A.
1. Mötet öppnas
Efter det föreslog Margrét att hon styrde mötet och Ingibjörg skulle vara mötets
sekreterare. Utan protester godkändes Margréts förslag.
2. Föredragningslistan godkändes
Efter att föredragningslistan hade godkänts konstaterade Margrét att
deltagarlistan stämde, men ländernas representanter denna gången är:
Danmark: Benny Wielandt och Gitte Pasgaard Dybdal.
Finland: Peter Edelsköld och Hans Kankkonen, supl. för Jukka Vuorinen
Norge: Merethe Solberg Aasen.
Sverige: Karin Asplund och Ingbritt Eriksson.
Island: Margrét Arnardóttir och Ingibjörg Bragadóttir, sup. för Elísabet
Pétursd.
Andra deltagare i mötet var Ketill
Jósefsson, suppleant från Island och Sveriges suppleanter de Katarina Petersson
och Lena Collin.
3. Årsrapporten från årsmötet i april 2018.
Årsrapporten lästes och diskuterades och godkändes med några förändringar,
rättelser.
4. Verklagsregler för våra möten – Arbetsordningen
Elísabet och Margrét har diskuterad det sinsemellan hur bra det hade varit att ha

verklagsregler när Island tog över ordfrörandeskapet av Finnland. Margrét
efterlyste andras synpunkter om det här. Karin berättade då att det finns
arbetsbeskrivning om det vilka de olika uppgifterna är d.v.s. för ordförande,
kassör och sekreterare. Tyvärr har hon de inte i digital form, men på papper
finns de och kommer hon att skicka det till Margrét. Benny informerade oss om
att något liknande finns på digital form i Danmark, kunde han till och med
plocka det fram med det samme. Margrét anser att något liknande behöver vi
göra angående hemsidan. Mötets deltagare verkar alla vara överens om att det
här är viktigt och behövs.
Förrättningsordning:
Pengarna/ kassör
Sekreterare
Ordförande – varje ordförande har sitt arbetssätt
Hemsidan
Möter – dokument och ansvar för mötena
Överlämnandet om ordförandeskapet, speciellt blivande kassör (2020)
Bestämdes: att Benny och Karin skickar de verklagsregler, som de har i
Danmark respektive Sverige, över till Margrét. Island kommer att arbeta fram
förslag som Sverige kan sedan jobba vidare med.
Hemsidan:
Diskussion om det hur den ska uppdateras och vad ska ligga inne på den. Där
kan man endast ha mycket praktiska saker. I dag finns en länk från varje lands
vägledarförenings hemsida in på NFSYs hemsida.
NFSYs representanter
Diskussion om det när NFSYs representanter byts ut. Framkom att det är viktigt
at begge två representanterna inte byts ut samtidigt.
Då framkom att inom NFSY har aldrig funnits vice ordförande.
5. Kontaktnät
Det har ofta diskuteras hur viktigt det är för oss att ha et bra kontaktnät mellan
de nordiska föreningarna, t.ex. om någon vill besöka sina kollegor i de övriga
nordiska länderna. Ingibjörg sagde ifrån Ásthildurs erfarenhet från i höstas, när
hon åkte tillsammans med sin man till Oslo. Hon tog kontakt med Merethe som i
sin tur ordnade kontakt med en kollega i Oslo. Här blev det diskussion om hur vi

skulle kunna gå till väga angände det här. Någon anser att det inte går att hjälpa
individuellt, utan det måste i så fall vara gruppvis. Men som i Norge har de
lokala hemsidor och där satte Merethe in Ásthildurs önskan om att få besöka
någon vägledare. Peter anser det inget problem att hjälpa till med kontakter.
Frågan är bara vilket form vi anser det bästa. Men en av NFSYs arbetsuppgifter
är att hjälpa det Nordiska rådet med kontakter. Frågan är bara hur vi gör det på
bästa möjliga sätt och utan att behöva någon med heltidsjobb för det, för så
omfattande skulle det här kunna bli.
6. Nytta/glädje av konferancen
Framkom att vi har glädje av att träffa andra inom samma yrke och vi skaffar
oss nya kontakter som vi eventuellt kommer att ha kontakt med via Faccebook
eller email. Sedan kommer en utvärderingslenk at skickats ut till deltagarna.
7. Sprida upplevelsen ut till de övriga i föreningarna
Karin har redan skrivit en berättelse om konferensen sem medlemmarna redan
har kunnat läsa. Rapporter från svenska tidningen Vägledaren var på plats. Har
de blant annat intervjuat alla keynote talare och fått alla papers. Nästa
Vägledartiding komme alltså att fara fullsatt med text och bilder från
konferensen.
Hela norska Länsstyrelsen var på plats och kommer information om konferensen
i deras nyhetsbrev och som alla medlemmar kommer att få. I Finland finns redan
något på facebook och sedan kommer de som var här att skriva en liten rapport.
På Island kommer Margrét i november, när den isländska föreningen firar sin
dag, att berätta om det som vi har varit med om här i Sverige.
8. Handlingsplan 2018
Det har redan bestämt att årsmötet blir i Reykjavik den 6;e apríl 2019. Margrét
sagde at hon hoppas att alla blir där från och med fredagen den 5;e april.
Tidigare hade bestämt att höstmötet 2019 skulle bli i Köpenhamn, men nu
föreslog Margrét att vi flyttade höstmötet från Köpenhamn över till Bratislava i
Slovakien i anslutning till IEAVGs konferens som blir där under dagarna 9;e till
och med 12;e september. Var alla överens om att höstmötet 2019 blir i
Bratislava, fredagen den 13;e september 2019.

Förslag om att ha årsmötet 2020, när ordförandeskapet överlämnas från Island
till Sverige, lördagen den 25;e april verkar vara lämpligast med hänsyn till påsk
och övriga helgdagar.
9. Övriga ärenden
Margrét visade spel och läromaterial hon fått av tremedia programväljaren.
Sagde Karin att både vägledare och lärare använde sig av det här materialet.
Peter påminde om ,,stora komitet“ en Finlands/svensk sida där det finns
massorna idéer för vägledare att använda.
Benny hade varit utomlands i Kroatien och Slovenien, hade han bl. annat en
kortlek han hade fått med sig hem.
Margrét undrade hur vi skulle kunna få den här informationen ut till de övriga
medlemmarna. I samband med dessa funderingar diskuterades än en gång en
gemensam sida där man kan hitta information om det som finnst. Anses det att
vägledarföreningen kan inte jobba med marknadsföring och sätta in annons om
det ena eller det andra, för då har vi tagit ställning till det materialet.
I slutet tackade Margrét Karin för hennes arbete angående det att göra de
dagarna som vi hade i Göteborg så bra som de blev.
Mötet avslutades kl. 12:15
Gick vi sen tillsammans och åt lunch innan det var dags att ge sig hemåt, för
några hade tågtider att passa på.
Kópavogur den 15; október 2018
Ingibjörg Bragadóttir
sekreterare

