Nordiska förbundet för studie- och yrkesväglening
NFSY/NFUE/POY
Årsmöte 2019
Lördagen den 3;e oktober 2020 hölls NFSYs årsmöte för 2019. Denna gången blev
det telekonferans via Microsoft Teams Meeting. Mötet började kl. 10:00 isländsk
tid och avslutades kl. 13:50.
1. Mötet öppnas
Margrét Arnardóttir, NFSYs ordförande, öppnade mötet och välkomnade
alla representanter, späciellt de som deltager för första gånge. Denna gången
är det tre nya från Sverige och en från Island. Samtidigt betonade hon att det
är tråkigt att vi inte har kunnat ha mötet på Island som det egentligen skulle.
2. Föredragningslistan godkänns och deltagarlistan konstateras
Margrét konstaterade att deltagarlistan stämmde och påpekade att det ändast
är två från varje land som har rösträtt. Det är viktigt, speciellt när vi ska
rösta om lagförändringen.
Denna gången är det efterföljande som är ländernas ordinare representanter:
Danmark: Benny Wielandt och Gitte Pasgaard Dybdal
Finland: Peter Edelsköld och Mia Gerdt
Island: Margrét Arnardóttir og Elísabet Pétursdóttir
Norge: Merethe Solberg Aasen och Lena Sjursen Haugland
Sverige: Karin Asplund och Lena Collin.
Förutom de ovanstående, har vi också efterföljande deltatare i mötet: från Island,
Ásthildur Gunnlaugsdóttir, Dagný Broddadóttir, Ingibjörg Bragadóttir (sekreterare)
och Greta Jessen som tar över av Margrét som representant för FNS, den isländska
vägledarföräningen. Från Sverige: Mia Lindberg, från Uddevalla kommer helt ny
in i gruppen och kommer hon att vara sekreterare under Sveriges ordförandeskap
för NFSY. Tommy Ripmarken är också ny i sammanhanget. Han sitter i Uppsala

och ska bli NFSYs kassör. Mikaela Zelmerlöv som bor i Stockholm kommer
också in för första gången.
Presentation: Varje deltagare presenterade sig själv.
3. Årsrapporterna
Ingibjörg ansvarade för NFSYs styrelserappot, se bilaga 1.
Ländernas alla representanter hade redan skickat in sin årsberättelse. Från
Danmark gick Gitte och Benny i genom det märkvärdigaste, från var sin
förening. Mia och Peter följde sin årsrapport efter. Merethe och Lena gick i
genon sin årsrapport. Karin och Mikaela redovisade från Sverige och till slut
gick Margrét igenom den isländska rapporten.
Under diskussionen om årsrapporterna kom fram förslag om att på nästa
möte redogör var och en om det hur man har löst problemen som COVID-19
har haft som följd. Hur har det gått med fjärr/e-vägledning. Kommer man
eventuellt att gå mer över till den? Margrét anser att den här diskussionen får
Sverige ta avstånd till. Hon hoppas också att nästa möte kan hållas i Sverige.
4. Bokslut 2019
Elísabet gick i genom årsräkningen, som hon anser mycket traditionell. Det
ända som ser lite ,,annorlunda“ ut är ett ,,lån“ från NFSY till FNS, detta på
grund av att på IAEVGs konferancen i Bratislava användes NFSYs
betalningskort för utgifter som FNS betalningskort skulle användas till.
Äterbetalningen från FNS kom tyvärr inte in på NFSYs konto förrän i
januari 2020.
5. Budget 2020
Inkomsterna för år 2020 beräknas att bli 8.174 euro. Under det här året är det
inga prognoser för stora utgifter.
Under budget diskussionen uttalades att Sverige överlämnas en god
finansiell position när de tar över av Island, en situation som samtliga är
mycket nöjda med.
Några av ledamöterna har fortfarande obetalda utgifter p.g.a. mötet som
skulle bli på Island nu i oktober. Somliga har fått sina pengar tillbaka b.l.a.
via sin reseförsäkring. De som inte har redan fått sina pengar tillbaka kollar

upp möjligheterna angående återbetalning, annars får NFSY ta den förlusten.
Alla håller med om at NFSY återbetalar up till det maximala beloppet.
Budgeten godkänndes utan motröster, men en röstade inte (satt över)
eftersom det än så länge är osäkert med återbetalningarna.
6. Lagförändring
Den isländska styrelsegruppen har nu under sitt ledarskap lagt fram ett
förslag om en lagförändring (se bilaga till dagsordningen)
Nuvarande text till § 4 sektion 1 är: Förbundet leds av en styrelse. Varje
nationell medlemsgrupp (enskilda föreningar och sammanslutningar av
föreningar) skall utse högst två medlemmar i styrelsen. För styrelsens
medlemmar utses suppleanter.
Tillägg till § 4 blir sektion 2: Styrelsen sätter fram verklagsregler där
styrelsens ansvar och uppgifter för det nationella ledarskapet fastställs.
Verklagsreglena kan man ändast revidera på årsmötet utan i speciella
tilfällen.
Lagförändringen godkänndes av samtliga med den reservationen att den översättes
från danska över till svenska. Med dagsordningen var tillägget på danska. Karin
ansvarar för översättningen, vi måste få det här på en bra svenska. Samtidigt måste
vi få lagen in på NFSYs hemsida, också det på svenskarnas ansvar.
7. Verklagsregler
Diskussion om att eventuellt finns det en del saker som inte ska ligga ute på
hemsidan, t.ex. som budget och bokslut för att de uppgifterna egentligen är
hemliga. Karin föreslår att man tittar över det varje gång hur man ska göra.
Margrét anser det ett bra förslag eftersom reglerna är olika i varje land för
sig och det här är ett document som ska kunna förändras.
Verklagsreglernar godkänndes av samtliga.
8. Handlingsplan 2020 – 2021
Margrét föreslog att vi diskuterar punkt 8 och 10 tillsammans i slutet. Det
accepterades.

9. Övriga ärenden
Benny visade oss sin fina vägledningsmatta.
Gitte tackade så mycket för det goda sälskapet, men hon kommer inte att
fortsätta som representant inom NFSY.
Alla de nordiska länderna har en national korrespondent hos IAEVG.
Guðbjörg har vidarebefogat till Margrét önskan om information om vilka är
ländernas representanter. Från Island är det Helga Tryggvadóttir som är FNS
ordförande. För Danmark blir det Benny Wieland som kommer från Ungdomsudannelsernes Vejlederforening och Karin Meinecke från Danmarks
Vejlederforening. Karen Asplund kommer att representera Sverige. Från
Norge är det Liv Hofgaard som er ordförande för Rådgiverforum Norge och
Mia Gerdt är för Finland. Margrét har fört det här vidare till Guðbjörg och
informerad henne om att alla väntar på reaction från IAEVG.
Margrét har fått ett annat mail från Guðbjörg, som hon redan har vidareskickat till oss. Handlar det om en önskan från NICE om att IAEVG får
skicka en undersökning till samtliga medlemmar inom de nordiska
föreningarna.
Kl. 12:10 var Ingibjörg tvungen, p.g.a. personliga skäl att lämna mötet och
Ásthildur tog över som sekreterare.
Margrét tog up ett förslag från NVL angående det redan inplanerade gemensamma mötet i våras. Eftersom vi inte kunde ha det i våras diskuteras det nu
att ha ett digital möte i november. Mötet kommer att sätta fokus på den
nordiska definiationen av karriärvägledning för vuxna. De önskar att NFSY
deltager i mötet. Det blev överenskommelse om att NFSY blir med. Margrét
tar kontakt med NVL och meddelar vilka det är som ansvarar för NFSYs
styrelse.
10. Styrelsebyte
Bokföringsdokumenten behöver flyttas från Island till Sverige. Vi får hitta
en lösning angående flyttningen.
Margrét undrar om det finns handlingsplan för 2020-2021. Karin berättade
att den svenska styrelsen kommer att träffas inom kort och sätta fram ett
förslag av en handlingsplan. De planerar att ha årsmötet i april 2021 och
diskutioner angående möjligheter är redana i gång.

Man har funderat över, bland annat:
 Mötet blir i Riga i samband med IAEVGs konferans
 I Malmö
 Att ha digital möte om omständigheterna tillåter inte något annat
Man kommer att jobba vidare med hänsyn till omständigheterna och
använda e-kontakt efter behov. Diskussion om att man behöver vara
försiktig med att boka flyg och boende och vara säker på att pengarna
återbetalas med hänsyn till omständigheterna.
Lena Collin tackade den isländska styrelsen för deras arbete och den svenska
styrelsen presenterade sig sälv.
Till slut tackade alla varandra för samarbetet. Margrét tackade så mycket för
gott samarbete de tre sista åren och erbjöd den nya styrelsen att de kan ha
kontakt med henne i mån av behov.
Mötet avslutades kl.13:50
Ingibjörg Bragadóttir

Bilaga 1

Årsmöte 2019- NFSY styrelserappoer
Från vårt sista årsmöte som ägde rum här på Island lördagen den 6;e april 2019 har en hel del
pågått.
För det första träffades nio styrelseledamot, fedagen den 13;e september 2019 kl. 16:30, på rum
510 på Hotel Devin i Bratislava. Detta i samband med IEAVGs konferans som hölls där under
dagarna 11;e till och med 13;e september 2019. Efter mötet hadde vi gemensam middag, innan
somliga åkte direkt till Vienna medan andra hvilade up sig för att sedan åka hem dagen efter.
I Bratislava bestämdes bl.a. et datum för vårt årsmöte, för år 2019. Det skulle bli lördagen den
25,e april 2020 på Island. Dagen innan skulle vi ha et möte med NVL.
Den isländska förberedelsegruppen har haft et antal möten. Två der vi träffades och tre Zoom
möten. Först i samband med FNS, den isländska vägledarföreningens, arbetsseminarium, som vi
alltid har på hösten. Sedan innan Margrét och jag åkte till Bratislava.
I februari träffades vi hemma hos Ásthildur där vi färdigplanerade årsmötet som vi hade
bestämmt i april 2020. Allt var färdigplanat när vi fick inställa vårt årsmöte i april och därmed
fick vi inte njuta av den spännande ovh välplanerade stunden som NVL hadde bjudit oss in till
och vi verkligen så fram emot.
I mitten av mars blev det et Zoom möte där vi fick besluta att vi var tvungna at ställa in
årsmötet i april, eftersom vi asnåg att rätt många fick eventuellt inte åka hemifrån på grund av
COVID.
Bestämmdes då et nyt datum till hösten, den 3;e oktober. Tyvärr gick det inte efter att ta emot er
på grund av ny COVID bölje och omständigheterna både här på Islan och rund om i världen, så
nu är vi istället här på et Zoom möte.
Till slut vill jag på uppdrag av den isländska styrelsegruppen säga et stort tack till är alla som vi
har träffat och fått lära at känna unde de tre åren vi har haft nöjet av att arbeta till sammans med
Er. Också önskar vi Sverige lycka till med sitt uppdrag under de tre närmaste åren.

Garðabær 3. oktober 2020
På styrelsens vägnar
Ingibjörg Bragadóttir

