Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning
NFSY/NFUE/POY
Årsmöte 2019
Lördagen den 6;e april kl 10:00 hölls NFSYs årsmöte, i isländska Lärarförbundets lokaler på Laufásvegur 81, Reykjavík, Island.
1. Margrét Arnardóttir, NFSYs ordförande, välkomande alla represetanter,
späciellt de som är här för första gången. Dässutom bjöd hon varmt välkomna
våra gäster från Grönland och Åland, som sitter mötet som åhörare utan
rösträtt, men de har förslagsrätt och får gärna dela sina åsikter och upplevelser
med oss. Margréts förslag om at hon styrde mötet och at Ingibjörg skulle vara
mötets sekreterare godkändes av smatliga.
2. Margrét konstaterade at deltagalistan stämde.
Denna gången är det efterföjande som är ländernas represetanter:
Danmark: Benny Wielandt och Gitte Pasgaard Dybdal.
Finland: Peter Edelsköld och Mia Gerdt
Island: Margrét Arnardóttir och Elísabet Pétursdóttir.
Norge: Betty Rui och Merethe Solberg Aasen.
Sverige: Ingbritt Eriksson
Gäster:
Grönland: Christina Tönnesen och Varna Marianne Nielsen
Åland: Yana Jahrén
Från styrelsegruppen:
Ásthildur Gunnlaugsdóttir, Dagný Broddadóttir, Ingibjörg Bragadóttir och Ketill
Jósefsson.
Ásthildur berättade, på engelska, om NFSYs verksamhet, detta på grund av våra
gäster som inte har varit med tidigare och för at de skulle få lite insyn i de
nordiska landernas samarbete. I fjöljd av Ásthildurs rapport blev det diskussion
angående Grönlands, Ålands och Föröjarnar medlemsskap, men de här tre
länderna har tidigare varit med i verksamheten, men inte nu de senare åre,
eftersom i de här länderna finns det ingen studie- och yrkesvägledarförening. Sen
visade Margrét NFSYs nya hemsida och bekräftade at alla våra rapporter ligger
inne på Goggle drive.

Benny frågade hur diskussionen om samarbetet med Hildur Oddsdóttir och NVL
(Nordisk Netværk for Voksen Lærning) hade utveklast. Margtér förklarade varför
det inte hade blivit så mycket mer efter Göteborg, men hon hoppas at hon lyckast
kunna ta det up igen. Peter undrade om vi ev. kunne göra det i Bratislava till
hösten. Margrét menar at vi vet ännu inte om Hildur kommer at vara där.
3. Årsrapporterna
Ingibjörg ansvarade för NFSYs styrellserapport, se bilaga.
Tidigare insända årsberättelserna upplästes, diskuterades och gödkändes.
Klockan 12:30 – 13:40 bjöds det på lunch. Helga Tryggvadóttir, ordförande
för FNS - den isländska studie- och yrkesvägledar förening, gjorde oss selskap
under lunchen.
Äfter lunchen berättade våra gäster från Grönland och Åland om sin versamhet.
Grönland: Christina som är ny ledare för national vägledning i Grönland
berättade om en stor national vägledarkonferans som ska hållas nästa år, med
runt 100 deltagare. Hon sagde bland annat at de som jobbar med vägledning i
Grönland har mycket varierande bakgrund. Hon och två personer till sitter i
något de kallar för ,,Centret“ som är sekretariat för vägledningsrådet i
Grönland. Bland annat jobbar de med utvecklingen och samordningen av
vägleningen, information om vägledningen och vägledarnas utbildning och
fortbildining. På Grönland har man ingen fagföräning. Man har många
deltidsanställda och få heltidsanställda som vägledare. Målet är at komma @
vägledning igång. Hon anser at den tid som ligger framför de verkar vara rätt
så spännande. Säger at det är nu som det verkar som de ska få något gjort.
Varna som jobbar som studievägledare på Grönlands Universitet i Nuuk sedan
1;e oktober 2018 ska snart få en kollega. Hon bretättade om Grönlands
Universitet och historien bakom det. Hon sagde bland annat at den hjälp
studenterna kan få är utspridd på många olika ställen och jämförde hon det
med Islands Universitet. Hon anser at det saknas mer angegmang i Grönland.
Studenterna kan ta grundutbilning där men måste sedan söka sig till Danmark.
Åland: Yana är projectledare som tänker skaffa sig utbilding till vägledare. På
Åland ska vägledningen lyftas och kompletera den vägledning som finns i dag.
Vägledningscentral ska startas och har de redan fått pengar för at sätta i gång.
Detta ska bli klart år 2020. På Åland ska alla få vägledning oavsätt tidigare
utbildning, ålder och ställning både på individnivå och organisationsnivå.
VISA-vägen står för vägledning i samverkan. I dag är de ingen som tar hand
om de vuxna. För et tag sedan hölls det två dagars konferanc deltagarna var

tjänstemän, vägledare och rådgivare. Det handlar om et systemprojekt, där de
söker vägledning tillsammans.

4. Bokslut 2018
Elísabet gick igenom årsräkningen som godkändes av alla utan någon
diskussion. Bokslutet visar ett underskott på 1.227.00 euro. Underskottet
beror förmodligen på upgraderingen på NFSY. org. Saldo på bankkonto
31/122018: 2.137.52 euro.
Budget 2019
Inkomsterna för år 2019 uppskattas bli 7.910 euro. Elisabet visade hur
utgifterna beräknas se ut under år 2019 och förklarade at förmodligen
kommer vi at behöva hyra lokal för styreslsemötet i Bratislava.
Budgeten godkänndes utan motröster.
Varna frågade om hon kunde vara medlem utan föräning, eftersom det inte
finns någon i Grönland. Diskussion om det hur Grönland kan komma med
i NFSY. Samma sak gäller Åland.
Elísabet konstaterade vilka är kassörer i de reperktive länderna och Margrét
påpekade vikten av at Elisabet får information om det om föräningarna
bytter kassör.
Än en gång tog Margrét up det hur viktigt det är at de som ska bli
ordförande och kassör från och med årsmötet 2020, dvs. när Sverige tar
över av Island, kommer till mötet på Island till våren 2020.
5. Värklagsregler
Margrét hade skickat förslag av arbetsregler för NFSY, som de Margrét,
Benny, Peter, Hans och Elísabeth hade jobbat fram, till samtliga deltagare och
skulle man ha bekantat sig i förväg med de. Gemensamt gick vi igenom varje
punkt för sig och förändrade de efter hand. Godkänndes utan motröst men det
bestämmdes at vi ska jobb vidare med det här och ta det sen up igen på
styrelsemötet i Bratislava. Sen måste de överföras en gång til och godkännas
igen. Benny påpekade at inför nästa årsmöte måste vi jobba fram en ändring
på NFSYs lagar/stadgar för at få in verklagsreglerna

6. Handlingsplan 2019 – 2020
Styrelsemöte i Bratislava, fredagen den 13; september är sedan tidigare
bestämmt.
Margrét föreslog at vi skulle ha nästa årsmöte, lördagen den 25;e april 2020
på Island. Det godkänndes.
7. Övriga ärenden
Margrét informerade om processen med rösterna inom IEAVG.
Vi har tidigare kommit överäns om at nominera Guðbjörg Vilhjálmsdóttir
till IEAVG styrelse. Det här skulle från början hända i april, men har blivit
försenat till maj. Sen blir det en process. I dags läge vet vi inte hur många
ska gå ut och hur många ska in. Mia frågade när vi får information om de
som ska röstas på, detta för at vi ska kunna samsas om vem Margrét lägger
NFSYs röster på.
8. Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 15:15
Reykjavík, 6. apríl 2019
Ingibjörg Bragadóttir
sekreterare

