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Årsmöte 2015 
Årsmötet hölls lördagen den 21 mars 2015 på Hotell Scandic Alvik, Stockhom. 
 
Extra föreningsmöte 2015 
Ett extra föreningsmöte för beslut om stadgeändring hölls i samband med föreningens konferens 
torsdagen den 22 oktober 2015 på Essinge konferenscenter, Stockholm. 
 
Styrelsens sammanträden under 2015 
Lördagen 17 – söndagen 18 januari i Stockholm 
Söndagen 22 mars i Stockholm, konstituerande möte 
Lördag 9 – söndag 10 maj i Stockholm 
Lördag 5 – söndag 6 september i Stockholm 
Lördag 24 oktober i Stockholm 
 
Styrelsemöte via telefon 
Tisdagen 3 mars 
 
Arbetsutskott, AU 
AU har under året bestått av Karin Asplund, Tommy Ripmarken, Ann-Caroline Henriksson och fr o m 
mars 2015 Anita Edvinsson. AU har i första hand kommunicerat via e-post. 
 
Medlemsstatistik 2015 
Vid årsskiftet 2015-2016 hade föreningen 995 medlemmar. 
 
Tidskriften Vägledaren 
Under året har fyra nummer av Vägledaren publicerats och distribuerats till medlemmarna. Se även 
vägledarens verksamhetsberättelse. 
 
Medlemsbrev 
Under verksamhetsåret har 3 medlemsbrev gått ut till medlemmarna. 
 
Remissvar 2015 från Sveriges Vägledarförening 
Föreningen har inte lämnat några remissvar under året. 
 
Etiska rådet 
Etiska rådet har haft tre telefonmöten under året, samt tre heldagar då etiska rådet har träffats, 
(6/10, 8/12 – 2015 samt 18/1 - 2016).  
 
Möjligheten att ställa frågor till etiska rådet finns via SVF:s webb (via etiska rådets epostadress), 
tyvärr så har det inte varit några stora mailmängder som har inkommit 
 
Etiska rådet har under året främst arbetat med revideringen av de etiska riktlinjerna. Arbetet har 
varit både utmanande och spännande. Detta arbete kommer att fortsätta under 2016 och 
målsättningen är att kunna presentera ett förslag till medlemmarna under kommande år.  
 
Arbetsgrupper 
Konferensgruppen 2015 har bestått av Tommy Ripmarken, Lena Collin, Ann-Caroline Henriksson, 
Annika Lindgren, Börje Lindqvist, Paola Lineo Romero och Agne Renberg 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. Gruppen har haft 3 telefonmöten samt sammanträtt i samband med styrelsemöten. 



 
 

Kommunikationsgruppen har bestått av Louise Andersson, Ann-Caroline Henriksson, Jeanette 
Lehninger, Jonas Wilhelmsson och Paola Lineo Romero som sammankallande. Johanna Möller 
representerar Vägledaren. Kommunikationsgruppen har främst haft mailkontakt men även haft två 
telefonsamtal samt sammanträtt i samband med styrelsemöten.  
Under det gångna året har kommunikationsgruppen arbetat med att ta fram en ny broschyr om 
föreningen, en affisch till Vägledningens dag 8 oktober, flyer till konferensen 2015 och en ny hemsida 
med mål att presentera på årsmöte 2016. 

Vid årsmötet den 21 mars 2015 beslutades att de första punkterna i målsättningsparagrafen skulle 
prioriteras under verksamhetsåret. Punkterna lyder: 
Föreningen har till uppgift att utveckla vägledningen genom att  
- påverka samhället för att undanröja orättvisor och utslagsmekanismer inom skola och arbetsliv och 
för att främja allas möjligheter till utveckling i utbildning och arbete, 
- stimulera debatten om vägledningens innehåll, metoder, etik och organisation. 
Två arbetsgrupper har bildats och de har kommit igång med arbetet under året, men det har mest 
handlat om diskussioner om vad som kan göras. Målsättningen är att under nästa verksamhetsår 
åstadkomma mer konkreta resultat 
 
Lokala grupper 
Grupper som sökt och erhållit verksamhetsbidrag under 2015 är Gävleborg, Sundsvall, Örnsköldsvik, 
Fyrbodal, Västerbotten och Karlstad.  
 
Medlemsrekrytering 2015 
Onsdagen den 7 oktober deltog Karin Asplund i en regional konferens i Vänersborg för att 
marknadsföra föreningen. 
 
Hedersmedlem nr 8 
Vid årsmötet i mars utsågs Anders Lovén till föreningens hedersmedlem nr 8. 
 
Rikskonferensen 2015 
Konferensen genomfördes 22-23 oktober i Stockholm i egen regi för första gången på många år. För 
att uppmärksamma föreningens 40-årsjubileum gjordes en tidig satsning på marknadsföring och 
konferensen lockade 284 betalande deltagare.  
 
Föreningens 40-års jubileum 2015 
För att uppmärksamma föreningens 40-årsjubileum startade en tävling redan i Vägledaren nr 4, 
2014, och fortsatte i nr 1 och 2, 2015, där vinnaren i varje deltävling fick konferensavgiften och 
middag i samband med 2015 års konferens. De lyckliga vinnarna blev i tur och ordning Anders Lovén, 
Ingemar Andersson och Dinah Gordon-Sehlin. I nummer 2 av Vägledaren uppmärksammade 40-
årsjubileet med publicering av artiklar från föreningens hedersmedlemmar. I samband med 
konferensen fanns en utställning med material från de 40 åren på och runt scenen och till kaffet 
serverades födelsedagstårtor, alla prydda med någon av föreningens tre logotyper.  
 
Academia – stipendier för en veckas utbyte i Europa för vägledare 
Under 2015 reste de 3 sista stipendierna ut till vägledare från olika delar av Sverige för att delta i ett 
enveckas program inom studie- och yrkesvägledning i Luxemburg, Rumänien och Spanien. I maj tog 
föreningen emot en grupp vägledare från olika länder i Europa för ett motsvarande veckoprogram i 
Göteborg. 

En ny ansökan om utbyte inom Erasmus+ lämnades in men föreningen bedömdes inte vara behörig 
sökande. Flera samarbetspartners i Europa har mött samma öde. Karin Asplund deltog i 
koordinatorsmötet i Madrid, Spanien, 15-16 december 2015, där framtiden för Academia 
diskuterades. 



 
 

 
Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning, NFSY 
NFSY höll sitt årsmöte i Estlands huvudstad Tallinn där Ingbritt Eriksson deltog från föreningen. 
Finland, som är ordförandeland för perioden 2014-2017, höll i arrangemanget och resan företogs 
med färja från Helsingfors. 

I vecka 44, den 31 oktober, var det dags för ordinarie styrelsemöte i NFSY och det hölls denna gång i 
Sverige-finska föreningens lokaler i Tammerfors. På mötet rapporterades det från valprocessen av ny 
styrelse för IAEVG där NFSY:s representant Raimo Vuorinen är fortsatt styrelsemedlem i ytterligare 4 
år. Karin Asplund och Ingbritt Eriksson deltog i mötet. 

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. 

Den 6 november besökte Karin Asplund UHR för att diskutera vägledningsfrågor med Nina Ahlroos, 
Euroguidance. Diskussionen hade särskilt fokus på Academia. 

Den 15 oktober inbjöd gymnasieutredningen nio studie- och yrkesvägledare från olika områden till 
samråd. Föreningen representerades av Tommy Ripmarken. 
 
International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG 
Konferensen hölls 18-21 september 2015 i Tsukuba, Japan, på temat ’Restructuring Careers over 
Unexpected Powerful Forces’. Line Wellbo erhöll föreningens stipendium för att delta i konferensen. 
Dessutom deltog Agneta Söderlund som utsänd reporter för Vägledaren. Konferensen har 
rapporterats i Vägledaren nummer 4, 2015 och nummer 1, 2016. 
 
Vägledningens Dag den 8 oktober 2015 
Inför Vägledningens Dag tog föreningen fram en affisch som skickades ut till medlemmarna och som 
var tänkt att användas i samband med olika arrangemang den 8 oktober. Dagen finns numera med i 
listan över temadagar som en årligen återkommande dag (temadagar.se). Dagen firades med 
aktiviteter på bl a Enskede gårds gymnasium i Stockholm och Rosendalsgymnasiet i Uppsala. 
 
Slutord 
Styrelsen har sedan årsmötet varit fulltalig och arbetet har fungerat bra under året. Arbetet med 
jubileet var inspirerande, det höga deltagarantalet på konferensen och alla positiva kommentarer i 
samband med utvärderingen gav oss framtidstro. Under 2016 anordnar föreningen sin 40:e 
konferens! 
 
I slutet av året kom några nya betänkanden där studie- och yrkesvägledning omnämns och 
remissarbetet drogs igång före jul. 
 
Göteborg i mars 2016  
 
 
 
För styrelsen i Sveriges Vägledarföreningen 
Karin Asplund, ordförande 
 


