
  

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 
 

Närvarande: 11 medlemmar,  2 från Vägledarens redaktion,  8 styrelsemedlemmar, samt  25 giltiga fullmakter. 

 

 

§1 Ordningsfrågor 
 

1.1 Mötets öppnande 
Ordförande Mats Olof Ors hälsar all välkomna och förklarar mötet öppnat. 

1.2 Mötets behöriga utlysande 
Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst 

 

1.3 Kontroll av årsmötesdeltagare 
11 medlemmar,  2 från Vägledarens redaktion,  8 styrelsemedlemmar, samt  27 fullmakter, viket betyder att 

mötet är beslutsmässigt. 

 

1.4 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med tilläggen att nya webbsidan ska visas av Johanna Möller, samt frågan om 

Verksamhetsplanen för 2012 . 

 

1.5 Val av två justerare/rösträknare samt sista datum för justering 
Till justerare tillika rösträknare valdes Lotta  Österberg och Kristina Salenstedt Linder.  Sista dag för justering 

fastställdes till 120413. 

. 

 

1.6 Val av presidium för mötet 
Till ordförande för årsmötet valdes Mats Olof Ors. Till sekreterare för årsmötet valdes Lena Dahlgren. 

 

§2 Förhandlingar 
 

2.1                  Styrelsens verksamhetsberättelse 2011 
Mats Olof Ors redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och Johanna Möller redogjorde för Vägledarens 

verksamhetsberättelse. Båda går att läsa på föreningens hemsida. 

Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelserna samt att lägga dem till handlingarna. 

 

Styrelsen består av 13 medlemmar. Styrelsen har haft fem ordinarie styrelsemöten samt två telefonmöten inom 

AU.  

 

Under året har föreningen haft 1148 medlemmar från följande verksamhetsområden: 

 Arbetsförmedling/46 

 Grundskola/228 

 Gymnasium/295 

 Högskola/77 

 Pensionärer/45 

 Privat/7 

 Studerande/158 

 Vux-Fhsk/189 

 Övrigt/102 

 

Intresse finns att få veta mer kring medlemmarna, ex vis den geografiska spridningen.  
 

 

2.2 Ekonomisk berättelse med balans- och resultatrapport 2011 
Föreningens kassör redogjorde för årsredovisning och balans-och resultatrapport. 



 

 

Årsmötet beslöt godkänna den ekonomiska berättelsen samt lägga den till handlingarna. 

 

2.3 Revisorernas berättelse 
Inger Anderson presenterar föreningens revisionsberättelse och föreslår årsmötet att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet. 

 
2.4 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

2.5 Motion 
 

Inga inkomna motioner att behandla. 

 

2.6 Propositioner 
Styrelsen har inte föreslagit några propositioner. 

 

 

 

§3 Rapporter, verksamhetsplanering och budget 
 

3.1  Rapporter från ansvarsgrupperna 2010 
Lokala grupper: Tarja rapporterar från telefonmötet som hölls för lokala grupper 2011, inte stor uppslutning den 

gången men intressant möte med frågor kring stöd till lokala föreningar, hur arbetet kan drivas i de lokala 

föreningarna etc. tanken är att telefonmöte ska användas även 2012.  

Västerbotten: svårt att få igång engagemang, mycket jobb som läggs innan aktiviteter som i många fall inte blir 

av för att för få anmäler intresse. De kämpar på ett år till. 

Annika berättar om Värmlands lokala grupp.    

Etiska rådet: Etiska riktlinjerna reviderades2007, fortsätter kontakt med LR och Lärarförbundet. Eventuellt 

försöka revideras ihop med fackföreningarnas etiska riktlinjer i framtiden. Nya försök till fysiskt möte med de 

olika representanterna. Synliggöra de etiska riktlinjerna bland annat via nya webben. Under året har det varit 7 

medlemmar i rådet, tidigare år 6 medlemmar. 

Legitimation:  Frågan om legitimation finns fortfarande. 

 

Academia: Föreningen fick inga medel beviljade sist, men har nu en ny ansökan inne. 

 

 
3.2 Styrelsens förslag till verksamhetsplan (inklusive Vägledaren) för 2011 
Frågor som lyfts kring punkten 1, Synliggöra Sveriges Vägledarförening: hur kan vi nå ut till SYV-studenterna? 

Ett förslag från mötesdeltagarna är att kontakt tas i år 2, eller inför den första praktikperioden med information 

kring de etiska riktlinjerna. Klassernas egna FB:sidor, lägga till Vägledarföreningens FB? Sociala medier, 

lärarplattformer för studenterna? 

I punkt 2 nämns Academia, Tommy berättar lite kort om utbytet.  

 

 
3.3 Styrelsens förslag till riktlinjer för 2008-2012 

Synliggöra Sveriges Vägledarförening 

Bevaka och stärka vägledningen nationellt och internationellt 

Utveckla vägledningsprocessen 

Mötet beslutar att riktlinjerna ska fortsätta gälla. 

 

3.4 Vägledarföreningens Rikskonferens 2011 
Årets konferens går under namnet”From talking stones to rolling heads” 

121025-121026 är konferensdagarna för 2012. 

Konferensgruppen har kommit långt i planeringen. 

 

3.5 Budget för verksamhetsåret 2011 
Tommy går igenom styrelsens budgetförslaget för 2012. 

Årsmötet godkänner styrelsens budgetförslag för 2012. 

  



  

 

 

3.6 Fastställande av medlemsavgift 2012 
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för året. Mötet fastställer avgiften till oförändrad. 

 

§4 Val 
Johanna Möller redogjorde för valberedningens förslag: 

 

4.1 Beslut om antal ledamöter/suppleanter 
Årsmötet beslutar om att välja 5 ordinarie ledamöter, utöver ordförande och kassör. 

Årsmötet beslutar om att välja 4 suppleanter. 

 

 

4.2 Årsmötets val av ordförande 
Mats Olof-Ors omval 1 år  

 

4.3 Årsmötets val av kassör 
Tommy Ripmarken omval 1 år 

  

4.4 Årsmötets val av ordinarie ledamöter för 1 och 2 år: 
Valberedningens förslag: 

Lena Dahlgren, fyllnadsval 1 år 

Tarja Stål, nyval 2 år 

Lotta Österberg, nyval 2 år 

 

Årsmötet väljer enligt förslaget. 

 

4.5                  Årsmötets val av suppleanter för 1 och 2 år: 
Valberedningens förslag: 

Ann-Caroline Henriksson, fyllnadsval 1 år 

Kristina Salenstedt Linder, nyval 2 år 

Louise Andersson, nyval 2 år 

Jorgo Mosali, fyllnadsval 1 år 

 

Årsmötet väljer enligt förslaget. 

 

4.6 Årsmötets val av 2 revisorer för 1 år och 1 suppleant:  
 

Valberedningens förslag: 

James Sandstedt, omval 1 år 

Inger Anderson, omval 1 år 

Revisorssuppleant: Karin Asplund, omval 1 år 

 

Årsmötet beslutar enligt förslaget. 

 

4.7                  Årsmötets val av redaktör och ansvarig utgivare för Vägledaren: 
Valberedningens förslag: 

 

Agneta Söderlund 

Agneta väljs till redaktör och ansvarig utgivare av årsmötet. 

Val av redaktion, valberedningens förslag: Johanna Möller och Inger Anderson. 

Årsmötet väljer redaktion enligt förslaget. 

 

 

 



 

 

4.8 Årsmötets val av representanter till Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning: 

Valberedningens förslag: 

Karin Asplund, ordinarie omval 1 år 

Mats Olof Ors, ordinarie omval 1 år 

Katarina Petersson, suppleant omval 1 år 

Rosel Nilsson, suppleant omval 1 år 

 

Årsmötet beslutar enligt förslaget. 

 

4.9 Årsmötets val av representanter i Etiska rådet: 
Agne Renberg, omval 1 år 

Anders Lovén, omval 1 år 

Madeleine Rönnberg, omval 1 år 

Mia Lindberg, omval 1 år. 

Årsmötet beslutar enligt förslaget. 

 

 

4.10 Årsmötets val av valberedning: 
Johanna Möller (sammankallande) 

Torbjörn Nilsson 

William Petersson 

 

Årsmötet tackade för valberedningens arbete. 

 

§5  Övriga frågor 

Johanna Möller går igenom nya webbsidan, och visar bland annat möjligheten för lokala grupper att själva fylla 

sin sida där. 

Lena Collin berättar att hittills har inga nomineringar till Karriärvägledarpriset kommit in ännu. 

Lena Collin lyfter frågan att styrelsen bör se över arvodesfrågan för att eventuellt ta upp som proposition till 

nästa årsmöte. 

Avtackningar, på grund av logistik så avtackades Börje Lindqvist före årsmötets öppnande. 

Lena Collin avtackas. 

Ingrid Åhlin och Åsa Sundelin avtackades, ingen av dem var dock närvarande idag. 

 

Verksamhetsplan 2012: oenighet om legitimationskrav eller ej. En diskussion för eller emot att föreningen ska 

driva frågan. 

Verksamhetsplan 2012 arbetas fram vid nästa styrelsemöte. 

 

§6 Årsmötets avslutande 
Mats Olof Ors tackade årsmötesdeltagarna och avslutade årsmötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet    Mötesordförande 

 

 

 

Lena Dahlgren    Mats Olof Ors 

 

 

 

 



  

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

Lotta Österberg    Kristina Salenstedt Linder 

   

     

 


