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Årsmöte 2016 
Årsmötet hölls lördagen den 19 mars 2016 på Hotell Scandic Alvik, Stockholm.  
 
Medlemsseminarium 
I samband med årsmötet inbjöds medlemmar till ett seminarium fredagen den 18 mars på temat 
”Vägledningens roll i ett samhälle med ökande klyftor”. Ett 60-tal medlemmar deltog på seminariet 
som inleddes med inlägg från Anders Lovén och Leif Strandberg och fortsatte med paneldebatt. De 
medverkande i debatten var förutom Anders och Leif, representerade Utbildningsdepartementet, 
Skolverket, SKL, Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledarutbildningen. 
 
Styrelsens sammanträden under 2016 
Lördagen 16 – söndagen 17 januari i Stockholm 
Söndagen 20 mars i Stockholm, konstituerande möte 
Lördag 28 – söndag 29 maj i Stockholm 
Lördag 27 – söndag 28 augusti i Stockholm 
Lördag 29 oktober i Stockholm 
Lördag 3 – söndag 4 december i Göteborg 
 
Styrelsemöte via telefon 
Tisdagen 23 maj 
 
Arbetsutskott, AU 
AU har under året bestått av Karin Asplund, Tommy Ripmarken, Louise Andersson och Anita 
Edvinsson. AU har i första hand kommunicerat via e-post. 
 
Medlemsstatistik 2016 
Vid årsskiftet 2016-2017 hade föreningen 1087 medlemmar (995 året innan). 
 
Tidskriften Vägledaren 
Under året har fyra nummer av Vägledaren publicerats och distribuerats till medlemmarna samt till 
de 51 prenumeranterna. Se även vägledarens verksamhetsberättelse. 
 
Medlemsbrev 
Under verksamhetsåret har 4 medlemsbrev gått ut till medlemmarna. 
 
Remissvar 2016 från Sveriges Vägledarförening 
Styrelsen har under året lämnat remissvar på ”Välja yrke” (SOU 2015:97). Svaret återfinns på 
föreningens hemsida. Styrelsen yttrade sig också över promemorian ”En stadieindelad timplan i 
grundskolan och närliggande frågor” (U2016/03475/S) 

Etiska rådet 
Etiska rådet har under året främst arbetat med revideringen av de etiska riktlinjerna. Arbetet har 

varit både utmanande och spännande. Ett utkast presenterades i samband med vägledarkonferensen 

i oktober. Under verksamhetsåret har utskick om revideringsarbetet gjorts via SVFs medlemsbrev 

med uppmaning att lämna synpunkter. Det har resulterat i ett fåtal kommentarer från medlemmar. 

Ett slutgiltigt förslag läggs nu fram inför Årsmötet 2017.  

Möjligheten att ställa frågor till etiska rådet finns via SVF:s webb (via etiska rådets e-postadress), 

tyvärr har det inte varit några stora mailmängder som inkommit.  

Etiska rådet har haft ett telefonmöte under året, samt mötts tre heldagar i Uppsala (16-17/9 2016 

samt 20/2 2017 ) . 



 
 

 
Arbetsgrupper 
Konferensgruppen 2016 har bestått av Tommy Ripmarken, Lena Collin, Ann-Caroline Henriksson, 
Annika Lindgren, Anders Lovén, Karin Asplund och Anita Edvinsson. 

”Fredags-gruppen” med uppdrag att anordna ett program fredagen före årsmötet 2016, har bestått 
av Jeannette Lehninger, sammankallande, Leif Strandberg, Tarja Ståhl, Katarina Petersson och Karin 
Asplund. Efter årsmötet ombildades gruppen med uppdrag att anordna ett nytt seminarium i 
samband med årsmötet 2017. Gruppen har då bestått av Jeannette Lehninger, sammankallande, Leif 
Strandberg, Tarja Ståhl och Katarina Petersson. 

Arbetsgruppen som haft till uppgift att aktualisera den första punkten i målsättningsparagrafen har 
lagts ned.  

Målsättningsparagrafen inleds med  
Föreningen har till uppgift att utveckla vägledningen genom att 
- påverka samhället för att undanröja orättvisor och utslagningsmekanismer inom skola och arbetsliv 
och för att främja allas möjligheter till utveckling i utbildning och arbete. 

Punkten kommer att hållas aktuell också i fortsättningen, ännu inte beslutat hur. De seminarier som 
den så kallade ”Fredagsgruppen” anordnar är exempel på hur punkten aktualiseras. 

Lokala grupper 
Grupper som sökt och erhållit verksamhetsbidrag under 2016 är Sundsvall, Örnsköldsvik, 
Västerbotten och Karlstad. Gävleborg har avslutat sin verksamhet och återsänt sitt kapital till 
Vägledarföreningen centralt. 

Medlemsrekrytering 2016 
Jeanette Lehninger och Paola Lineo Romero deltog som programpunkt på Vägledarkalendariet 2016-
09-22 och marknadsförde vad föreningen arbetar med och erbjuder medlemmar utifrån ett 
internationellt perspektiv. 
Jeanette Lehninger har även varit på Stockholm Universitet den 2 november och berättat om 
föreningen för studenterna som läser första året ).  
 
Ny websida för föreningen 
Kommunikationsgruppen har under 2016 haft ett telefonmöte 2016-02-25 och två fysiska träffar 
2016-03-12 - 2016-03-13 och 2016-05-07 - 2016-05-08 i Göteborg i uppdraget att ta fram en ny 
hemsida. Den nya hemsidan publicerades i juni och bytte till .se från tidigare .org. Stig Svanberg har 
varit en extern hjälp. 
 
Studentblogg 
Under maj 2016 fick föreningen en ny studentbloggare Mirjana Krisanovic som studerar i Malmö. 
 
Årsmötet och medlemmarnas deltagande 
Styrelsen har under året diskuterat det låga medlemsdeltagandet i årsmötet, inte bara 2016 utan 
sedan flera år tillbaka. I syfte att öka engagemanget och försöka attrahera fler att delta har styrelsen 
beslutat pröva en ny modell vid årsmötet 2017. 
 
Rikskonferensen 2016 
Konferensen genomfördes 27-28 oktober i Stockholm i egen regi för andra gången efter att 
samarbetet med Lärarfortbildningen upphörde efter 2014 års konferens. För att uppmärksamma att 
det var den 40:e konferensen som föreningen har arrangerat sedan föreningen bildades 1975 firade 
vi återigen med jubileumstårtan med föreningens tre logotyper genom tiderna. Konferensen lockade 



 
 

denna gång 221 betalande deltagare och utvärderingen som skickades ut besvarades av 172 
deltagare som gav mycket positiva omdömen.  

Academia – stipendier för en veckas utbyte i Europa för vägledare 
Eftersom föreningen inte är behörig sökande av projekt inom Erasmus+ KA1 så har vi inte kunnat 
skicka ut några deltagare inom Academia under året. Ett samarbete har inletts med Euroguidance för 
att kunna erbjuda deltagare platser under 2016. Totalt 8 ansökningar kom in i november och av dem 
valdes fyra ut för att få delta i Academia i Danmark, Estland, Slovenien och UK under våren 2017. 

I maj tog föreningen emot en vägledare från Lettland inom Academianätverket för ett veckoprogram 
i Göteborg. 

Årets koordinatorsmöte anordnades av föreningen och ägde rum i Göteborg 14-16 december och där 
deltog Karin Asplund och Louise Andersson. Framtiden för Academia diskuterades och under året 
kommer en mindre grupp att undersöka möjligheten att göra en större projektansökan inför 2018. 
Gruppen diskuterade också möjligheten att öppna upp för andra deltagare än de via nätverket. 

Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning, NFSY 
NFSY höll sitt årsmöte på Vikinglines färja mellan Stockholm och Åbo där Ingbritt Eriksson och Karin 
Asplund deltog från föreningen. Finland, som är ordförandeland för perioden 2014-2017, höll i 
arrangemanget.  

I vecka 43, den 29 oktober, var det ordinarie styrelsemöte i NFSY i Helsingfors och eftersom det inföll 
i anslutning till föreningens konferens kunde varken ordinarie ledamöter eller suppleanter delta 
denna gång. 

Myndighetssamverkan 
Föreningen är med i programrådet för studie- och yrkesvägledarutbildningen i Stockholm där 
föreningen representeras av Leif Strandberg. Jonas Wilhelmsson bevakar utbildningen i 
Malmö/Varberg och Veronika Fransson Isaksson bevakar utbildningen i Umeå. 

Övrigt 
Leif Strandberg deltog, som representant för föreningen, i Tillträdesutredningens konferens den 15 
december i Finlandshuset i Stockholm. 

International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG 
Konferensen hölls 16-18 november 2016 i Madrid, Spanien, på temat ´Promoting Equity through 
Guidance and Counselling. Reflection, Action, Impact’. Lina Forsberg erhöll föreningens stipendium 
för att delta i konferensen. Dessutom deltog Agneta Söderlund som utsänd reporter för Vägledaren. 
Konferensen har rapporterats i Vägledaren nummer 4, 2016 och nummer 1, 2017. 

Efter beslut på årsmötet 2016 lämnade styrelsen in föreningens ansökan om att få arrangera 
konferensen 2018 som en IAEVG-konferens. Sveriges ansökan antogs, avtal har tecknats och 
konferensen 2018 kommer att äga rum i Göteborg 2-4 oktober i lokaler bokade på Svenska Mässan. 
Konferensens arbetsnamn är ”A need for change”. 

Vägledningens Dag den 8 oktober 2016 
Inför Vägledningens Dag skickade föreningen ut den affisch, som togs fram inför 2015, till 
medlemmarna. Den är tänkt att användas i samband med olika arrangemang den 8 oktober. Dagen 
finns med i listan över temadagar som en årligen återkommande dag (temadagar.se).  

Slutord 
Styrelsen har varit fulltalig och arbetet har fungerat bra under året. Arbetet med den 40:e 
konferensen och seminariet i samband med årsmötet har varit inspirerande och haft stort fokus 



 
 

under året. En ny websida för föreningen har lanserats och de Etiska riktlinjerna har arbetats om och 
är ute på remiss bland medlemmarna.  
 
I slutet av året kom några nya betänkanden där studie- och yrkesvägledning omnämns och 
föreningen kommer att arbeta aktivt med remissvaren under kommande år.  
 
Göteborg i mars 2017  
 
 
 
För styrelsen i Sveriges Vägledarföreningen 
Karin Asplund, ordförande 
 


