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Sveriges Vägledarförening 

Sveriges Vägledarförening (SVF) verkar för att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen och för att arbetet skall 

präglas av professionalitet och god etik. Föreningen organiserar alla med intresse av studie- och yrkesvägledning.  

 Som medlem ansluter du dig till föreningens målsättning. 
www.vagledarforeningen.se 

 www.facebook.com/vagledarforeningen  

 

SVERIGES
VAGLEDAR

FORENING

 

Inbjudan till årsmöte fredag den 26 mars 2021 
  

Årsmötet hålls Digitalt. 
  

Tid:  15.15 – 18.00  
  
Varje medlem har en röst   

Du som medlem har en viktig funktion för vårt föreningsarbete. Du kan 
antingen delta själv, eller med fullmakt låta någon annan representera dig. 
Fullmakt per post ska vara tillhanda senast 19 mars 2021.   
  

Rätt till deltagande och rösträtt har de som senast den 19 mars 2021 betalt in 
medlemsavgift.   
  

För att kunna ingå i röstlängden vid årsmötet måste anmälan om deltagande 
inkommit till föreningen senast 19 mars 2021. Anmälan görs via 
anmälningsmodulen på föreningens webb-sida: www.vagledarforeningen.se 
  

Motioner  

Motioner sänds till info@vagledarforeningen.se senast 19 februari 2021.   
  
Resebidrag  

Eftersom årsmötet genomförs digitals utgår inget resebidrag. 
  
Valberedning   

Du kan nominera kandidater till uppdrag i Sveriges Vägledarförening, kontakta  

Johanna Möller - jj.moller@live.se  
Lena Collin – lena.collin59@gmail.com  eller  
Jonas Vilhelmsson – ledigajonasigbg@gmail.com 
  

Dagordning  
Dagordningen finns på www.vagledarforeningen.se senast 
en vecka innan årsmötet.   
  

Varmt välkomna!  
Karin Asplund, ordförande  
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FULLMAKT  
  

1) Härmed ger jag___________________________fullmakt att företräda mig på 
Sveriges Vägledarförenings årsmöte 2021-03-26 

  

  

Ort ____________________________________2021-      
  

  

 
 Namnteckning    Namnförtydligande            Medlemsnummer  

  

  

2) Härmed ger jag__________________________fullmakt att företräda mig på  

Sveriges Vägledarförenings årsmöte 2021-03-26  

  

 
Ort ____________________________________2021-      
  

  

 
 Namnteckning    Namnförtydligande            Medlemsnummer  

  

  

 Härmed ger jag__________________________fullmakt att företräda mig på  

Sveriges Vägledarförenings årsmöte 2021-03-26  

  

 
Ort ____________________________________2021-      
  

  

 
 Namnteckning    Namnförtydligande            Medlemsnummer  
 

Medtages till årsmötet eller skickas per post till:   

        Sveriges Vägledarförening 

       c/o William Lindo  

       Hornsgatan 73  
       118 49  Stockholm 
OBS Fullmakt per post ska vara tillhanda senast den 19 mars 2021.  
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