
Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning 
NFSY/NFUE/POY 
 
Styrelsemöte lördagen den 29 oktober 2016  
Plats: Clarion Hotel Helsinki Airport, Vanda 
 
Deltagare: Danmark: Carla Tönder Jessing, 1 röst 
  Peter Nors, 1 röst 
 Norge: Betty Gunn Rui, 1 röst 
  Merethe Solberg Aasen, 1 röst 
 Island: Margrét Björk Arnardóttir, 1 röst 
 Finland: Jukka Vuorinen, 1 röst 
  Peter Edelsköld, 1 röst 
 
 Övriga delt.: Hans Kankkonen 
  Raimo Vuorinen 
  
 
  
 
Protokoll 
 
§1 Mötet öppnas, föredragningslistan godkänns, deltagarna konstateras, ordförande 

och sekreterare konstateras 
Ordförande Jukka Vuorinen öppnade mötet kl. 14.00. Peter Edelsköld är sekreterare.  
Föredragningslistan godkändes.  Deltagarna konstaterades. 

 
§2 Aktuellt från IAEV 

Raimo Vuorinen berättade om aktualiteter från IAEVG. Se bilagorna 1 och 2. 
Nytt Executive Board  väljs 2019. Raimo Vuorinen får enligt stadgarna inte fortsätta. 
Studievägledarföreningarna i de nordiska länderna bör börja fundera på vem som 
kunde vara NFSY:s kandidat i valet år 2019. 

 
§3 Protokollet från årsmötet 2016 godkänns 
 Protokollet genomgicks och godkändes. 
 
§4 Beslut om följande årsmöte våren 2017 

Beslöts att årsmötet hålls fre-lör 28-29/4 2017 i Åbo. På fredag ordnas t.ex. 
studiebesök och kvällsprogram. Det egentliga årsmötet hålls på lördag. 

 
§5 Budget och resultat: Lägesrapport 
 Resultatet per 28/10 2016 presenterades. Saldot är 8600 euro.  

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har betalt årsavgiften 
(grundbelopp+årsbelopp) för år 2016 men Färöarna, Grönland och Åland har inte gjort 
det (halvt grundbelopp). Intäkterna och kostnaderna för år 2016 är enligt budgeten 
uppskattade till 6954 euro och det förefaller bli ett underskott. Underskottet beror 
främst på att möteskostnaderna inklusive resekostnaderna för årsmötet överskreds. 
Se bilaga 3. 
Rese- och logifakturor för årsmötet skall sändas så snabbt som möjligt och absolut 
senast 15/12 2016  till SOPO:s/NFSY:s kassör Erja Salminen, Kurjenkatu 4 A 25, FIN-
20760 Piispanristi, Finland. Erja nås även per e-post, erja.salminen@turkuamk.fi 

mailto:erja.salminen@turkuamk.fi


 
 
 
§6 Korta inlägg om aktuella utbildningsfrågor i alla länder 

De olika länderna berättade kort om aktuella utbildningsfrågor. Mer detaljerad 
information publiceras i respektive lands landsrapport för år 2016 och för Danmarks 
och Norges del finns i bilagorna till protokollet (bilaga 4-5) 
Vid årsmötet 2017 reserveras mer tid för diskussion och utbyte av erfarenheter  
utgående från på förhand fastställda frågor (t.ex. stadieövergångarna, god praxis).  

 
§7 Tidpunkt för följande styrelsemöte hösten 2017 fastställs 

Styrelsemötet hålls  27-28/10 2017 i Reykjavik.  
 
§8 Övriga ärenden 
 Inga övriga ärenden 
 
§9  Mötet avslutas 
 Mötet avslutades kl. 16.00 
 
 
 
 
Peter Edelsköld 
sekreterare 
 
 
 
 


