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Årsmöte 2014 
Årsmötet hölls lördagen den 15 mars 2014 på Clarion Hotel, Ringvägen, Stockholm. 
 
Styrelsens sammanträden under 2014 
Lördagen 17 – söndagen 18 januari i Umeå 
Lördag 15 mars i Stockholm, konstituerande möte 
Lördag 17 – söndag 18 maj i Stockholm 
Lördag 20 – söndag 21 september i Stockholm 
Lördag 25 oktober i Stockholm 
 
Styrelsemöte via telefon 
Torsdagen 9 januari 
Torsdagen 30 januari 
Torsdagen 20 februari 
Tisdag 9 december 
 
Arbetsutskott, AU 
AU bestod fram till årsmötet av Mats Olof Ors, Lena Dahlgren, Tommy Ripmarken, Katarina 
Petersson och Sofia Axelsson. Möten hölls per telefon 28 januari, 16 februari, 13 februari 
2014.  
 
Från och med maj 2014 har AU bestått av Karin Asplund, Lena Dahlgren, Tommy Ripmarken 
och Ann-Caroline Henriksson. Några AU-möten har inte kunnat hållas under perioden maj-
december av olika skäl. 
 
Medlemsstatistik 2014 
Vid årsskiftet 2014-2015 hade föreningen 1046 medlemmar. 
 
Tidskriften Vägledaren 
Under året har fyra nummer av Vägledaren publicerats och distribuerats till medlemmarna. 
Se även vägledarens verksamhetsberättelse. 
 
Medlemsbrev 
Under verksamhetsåret har 4 medlemsbrev gått ut till medlemmarna. 
 
Remissvar 2014 från Sveriges Vägledarförening 

 Vissa frågor om högskoleprovet U2014/1700/UH 
 

 Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning SOU 2013:76 



 
 

 Yttrande över Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan 
SOU 
2013:74 

Remissvaren finns att läsa på föreningens websida. 

Etiska rådet 
Etiska rådet har haft tre telefonmöten under året, samt fem fysiska möten (14/3, 10/6, 
22/10, 5/12 – 2014 samt 20/3 - 2015).  
 
Etiska rådet under året arbetat för att bli mer synligt och att de etiska frågorna ska ta mer 
plats i verksamheten. På SVF:s webb finns numera en möjlighet att ställa frågor till Etiska 
rådet genom en gmail-adress. Etiska rådet besvarar mail allteftersom de inkommer. 
 
På SVF:s årliga konferens så deltog Etiska rådet med en monter där vi bad besökarna att 
besvara frågor kring etik och vad som är de mest angelägna etiska frågorna för 
yrkesverksamma nu. Vi tog även pulsen på etiken under konferensen, genom att använda 
Mentimeter. 
 
Etiska rådet har under året påbörjat diskussion kring revideringen av de etiska riktlinjerna 
utifrån de synpunkter som har kommit till rådet under senaste åren samt det som framkom 
under SVF:s konferens. Vi ser fram emot fortsatt revisionsarbete under 2015. 
 
Etiska rådet har varit lite minimerat under året pga av sjukdom, men har ändå försökt att 
arbeta framåt. 

Arbetsgrupper 
Konferensgruppen 2014 har bestått av Tommy Ripmarken, Lena Collin, Ann-Caroline 
Henriksson, Annika Lindgren, Börje Lindqvist, Paola Lineo Romero och Agne Rehnberg. 

Lokala grupper 
Fyra grupper har sökt och erhållit verksamhetsbidrag under 2014 och de är Fyrbodal, 
Gävleborg, Karlstadsregionen, Sundsvall och Örnsköldsvik. 

Måndagen den 19 januari träffade Sofia Axelsson, Mats Olof Ors och Paola Lineo Romero ett 
20-tal yrkesverksamma medlemmar från Umeå, Skellefteå. Lycksele och Vindeln för 
diskussioner gällande Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning samt frågan 
hur styrningen av studie- och yrkesvägledningen ser ut utifrån Skolinspektionens granskning.  
 
Medlemsrekrytering 2014 
I syfte att marknadsföra föreningen och rekrytera medlemmar gjordes två universitetsbesök. 
Måndagen den 19 januari föreläste Sofia Axelsson, Mats Olof Ors och Paola Lineo Romero 
för studenterna på studie- och yrkesvägledarprogrammet T2 vid Umeå universitet. 
 
Torsdagen den 27 februari besökte Mats Olof Ors och Paola Lineo Romero studenterna på 
studie- och yrkesvägledarprogrammet T2 vid Stockholms universitet. 



 
 
Rikskonferensen 2014 
Konferensen genomfördes 23-24 oktober i Stockholm i samarbete med Vägledarkalendariet, 
Lärarfortbildning och lockade 415 deltagare. 

Inför föreningens 40-års jubileum 2015 
Styrelsen har under året planerat inför föreningens 40-årsjubileum som äger rum 2015. En 
tävling startade i Vägledaren nr 4 där vinnaren får konferensavgiften och middag i samband 
med 2015 års konferens. Olika inslag för att uppmärksamma jubiléet på olika sätt i 
Vägledaren och i samband med 2015 års konferens har också planerats. 

Academia – stipendier för en veckas utbyte i Europa för vägledare 
Under 2014 fick sju vägledare från olika delar av Sverige möjlighet att delta i ett enveckas 
program inom studie- och yrkesvägledning i England, Luxemburg, Irland, Slovenien och 
Spanien. I slutet av året delades de tre sista stipendierna ut för avresa under våren 2015. 
Karin Asplund deltog i koordinatorsmötet i Bradford, England, 15-16 december 2014. 

I maj tog föreningen emot en grupp vägledare från olika länder i Europa för ett motsvarande 
veckoprogram i Göteborg. 

Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning, NFSY 
NFSY höll sitt årsmöte under ett par timmar torsdagen den 24 april på Gardemoen Hotel i 
Norge där Katarina Petersson deltog från föreningen. I samband med årsmötet tackade 
Norge för sig för den här gången och ordförandeskapet övertogs av Finland för perioden 
2014-2017.  

I vecka 44, den 29-30 oktober, fick vi möjlighet att delta i Finlandssvenska vägledardagarna i 
Helsingfors där vi bland annat fick ta del av den svenskspråkiga minoritetens möjligheter till 
utbildning och uppsökande ungdomsarbete (motsvarar det kommunala aktivitetsansvaret). 
Karin Asplund deltog båda dagarna och Ingbritt Eriksson andra dagen. I anslutning till 
konferensen anordnades ett möte med styrelsen för NVL, Nätverket för Vuxnas Lärande, 
som också var på plats i Helsingfors, och på fredagen, den 31 oktober, hade NFSY 
styrelsemöte på Hufvudstadsbladet i Helsingfors, en känd 150-årig svenskspråkig tidning. 
Både Karin och Ingbritt deltog i dessa bådamöten. 

Myndighetssamverkan 
Föreningen är med i programrådet för studie- och yrkesvägledarutbildningen i Stockholm. 
Fram till mars representerades föreningen av Mats Olof Ors och från och med mars av Leif 
Strandberg. 

Den 3 april besökte Karin Asplund Skolverket för att diskutera vägledningsfrågor. 

Möten och konferenser 
Föreningen fick under sommaren 2014 en inbjudan att delta i European Summit on 
Developing the Career Workforce of the Future som anordnades av NICE (The Network for 
Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe) tillsammans med Christ Church 
University den 3-4 september 2014 i Canterbury, England. Karin Asplund deltog för 
föreningen och en rapport fanns att läsa i Vägledaren nummer 3. 



 
 
Vägledarföreningen deltog i Stora Arbetsmarknadsdagen 2014 och representerades av 
Tommy Ripmarken och Paola Lineo Romero. 

International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG 
Konferensen hölls 4-6 juni 2014 i Quebec City, Montreal, Kanada, på temat At the 
intersection of personal, community and worklife reality. Paola Lineo Romero deltog för 
styrelsen och Agneta Söderlund för som utsänd reporter för Vägledaren. Konferensen har 
rapporterats i Vägledaren nummer 3 och 4, 2014. 

Vägledningens Dag den 8 oktober 2014 
Sveriges Radio P4 Uppland blev uppmärksammade om Vägledningens dag via föreningens 
hemsida. De kontaktade Tommy Ripmarken för en medverkan i Radio P4 morgon, i ett 
halvtimmeslångt intervjusamtal. 

Slutord 
Efter att regeringen under de senaste åren producerat betänkanden och propositioner på 
löpande band präglades 2014 av allvaret inför valet. Och ur föreningens synvinkel var det 
bra. Styrelsen har varit decimerad under hela 2014 på grund av olika orsaker och vi har haft 
fullt upp med det ordinarie styrelsearbetet och den årliga konferensen. Vi hoppas dock på 
ljusare tider och ser fram emot jubileumsåret 2015 med tillförsikt. 
 
Göteborg i februari 2014  
 
 
För styrelsen i Sveriges Vägledarföreningen 
Karin Asplund, ordförande 
 


