
 

Årsmötesprotokoll  

Årsmöte i Falun 9 juni 2017 

Innehåll Beslut 

1. Mötet öppnades. 

a. Val av ordförande 

b. Val av sekreterare 

1a. Anna-Karin Fändrik valdes till 

ordförande. 

1b. Ingrid Henning Loeb valdes till 

sekreterare.  

2. Årsberättelse 2016-2017.  Årsberättelsen föredrogs och efter några 

mindre korrigeringar godkändes den.  

Länk 

3. Verksamhetsplan föredrogs.  Verksamhetsplanen föredrogs. Länk.  

4. Valberedningens ordförande Gerd 

Petterson inledde med att förklara 

principerna för val till NordYrks 

ledningsgrupp. Det är ett så kallat 

kugghjulssystem på två år, som gör att 

vissa ledamöter sitter kvar och vissa 

ersätts. Ledamöterna i ledningsgruppen 

ska komplettera varandra (forskning, 

utbildning, samverkan, samt regional 

spridning & könsmässig fördelning). 

Gerd föredrog också valberedningens 

arbete under året (Se bilaga 1)  

4a. Val av ledningsgrupp. 

4b. Val av valberedning.  

4a. Valberedningens förslag antogs.  

(Se bilaga 2) Susanne Gustavsson valdes till 

ledningsgruppens ordförande för 2017-2018.  

4b. Valberedningen valdes (Se bilaga 3).  

 

5. Nästa års konferens är i vid HIAO,  

Høgskolen i Oslo og Akershus,  

den 13-15 juni. 

 

 

Sammanställt av Ingrid Henning Loeb 

ingrid.henning-loeb@ped.gu.se  

 

 

http://nordyrk.net/wp-content/uploads/2016/03/%C3%85rsber%C3%A4ttelse-NORDYRK-2016-2017-190619.pdf
http://nordyrk.net/wp-content/uploads/2016/06/Verksomhetsplan-2016-2017.pdf
mailto:ingrid.henning-loeb@ped.gu.se


Bilaga 1  

Valberedningens uppdrag och arbetsprocess 

Valberedningens uppdrag är att föreslå namn på nya ledamöter som ska ingå i NORDYRK:s 
ledningsgrupp. Ledamöter är valda utifrån en turordningsmodell som innebär att avgångar och nyval 
årsvis, ”saxar” in i varandra. Medlemmar/ledamöter i valberedningen har även uppdraget att 
kontakta de medlemmar/ledamöter i ledningsgruppen som är valda till 2018 för att säkerställa att 
dessa personer kvarstår i ledningsgruppen.  
Vid årsmötet i Falun, juni 2017 lägger valberedningen fram förslag på ledamöter. Årsmötet väljer nya 
ledamöter till NORDYRK:s ledningsgrupp.  
   
Valberedningen har tillämpat följande arbetsprocess: 
 

Nordisk och nationell arbetsprocess/tid Innehåll  

2017-03-12  
Ordförande kontaktar alla i valberedningen.  

Ordförande uppmanar valberedningens 
ledamöter att påbörja den nationella 
arbetsprocessen. Bifogar underlag från 
föregående år. 

Ledamöterna i valberedningen utför nationellt 
arbete för respektive land under perioden 2017-03-
12- 2017-05-04. 

Förslag på nya ledamöter för dem som är i 
tur att avgå. Utgår från upprättade 
”kriterier” (se nedan). 
 
Valberedningen kontaktar även ledamöter 
som valts fram till 2018 för att säkerställa 
att dessa kvarstår i ledningsgruppen fram 
till 2018.  

2016-05-04 
Telefonmöte för samtliga ledamöter i 
valberedningen.  

Mötet syftade till att 
valberedningskommittén diskuterar och 
rapporterar om vilka ledamöter som 
föreslås ska ingå i ledningsgruppen för 
NORDYRK och vilka perioder som avses. 
Förslag på nya ledamöter upprättas i syfte 
att föreslå dessa till årsmötet i Falun, 2017. 
 
Ledamöter som är förhindrade att delta i 
mötet mailar och diskuterar förslagen via 
e-post.  

Ordföranden sammanställer förslagslista på 
underlag till årsmötet och mailar valberedningen. 

När valberedningen sagt ok, mailas 
dokumentet till ledningsgruppen. 

 
NORDYRK är ett relativt nytt formaliserat nätverket och följande bör beaktas i valberedningens 
arbetsprocess: 
 

- Det är viktigt att ledamöterna i ledningsgruppen kompletterar varandra i kompetens och 

profil så att det som framgår i syftet med NORDYRK blir representativt i ledningsgruppen 

(forskning, utbildning och samverkan). 

- Det är även viktigt att ledamöterna kommer från olika delar av det land de representerar, 

vilket stimulerar utbyten mellan miljöer inte bara mellan utan även inom respektive land.  

- Sträva efter att hitta en balans mellan kontinuitet och vikten av nya ledamöter.  

- Beakta könsmässig fördelning 



Bilaga 2 

Danmark Finland Island Norge Sverige 

Förslag nyval 

Marianne Riis, 

Professionshøjsko

len Metropol, 

https://www.phm

etropol.dk/kontak

tos/medarbejdere/

r/riis+marianne  

(ersätter Henric 

Hersom) 

 

Perioden: 2017-

2019 

 

 

Annica Isacsson,  

annica.isacsson@

haaga-helia.fi 

 

Perioden: 2016-

2018  

Gestur 

Guðmund

sson, 

Háskóla 

Íslands 

(fr.o.m. 

maj 2011) 

Passiv 

medlem i 

lednings-

gruppen. 

Förslag nyval Else 

Snoen  

Else.Snoen@nord.

no   

(ersätter Kari 

Hansen): 

Perioden: 2017-

2019  

 

Susanne Gustavsson 

Göteborgs universitet 

susanne.gustavsson@g

u.se   

Perioden: 2016-2018  

 

 

Pernille Hjermov, 

Danmarks 

Evalueringsinstitu

t (EVA) 

peh@eva.dk  

Perioden: 2016-

2018  

Omval  

Birgit Schaffar-

Kronqvist vald 

perioden  

bschaffa@abo.fi  

 

Perioden:2017-

2019  

Vakant Omval 

Hæge Nore, 

Høgskolen i Oslo 

og Akershus  

haege.nore@hioa.n

o   

Perioden: 2017-

2019 

 

Förslag nyval: 

Anna-Karin Fändrik 

akf@du.se  

(ersätter Ingrid 

Henning Loeb) 

Perioden: 2017-2019 

 

 

Arnt Vestergaard 

Louw, Center for 

Ungdomsforsknin

g (CEFU) 

Aalborg 

Universitet, 

avl@learning.aau.

dk   

 

Perioden: 2016-

2018  

Marianne Teräs 

Stockholms 

universitet (fd 

Helsingfors).  

marianne.teras@h

elsinki.fi  

 

Perioden: 2016-

2018  

 

Ellen Beate Hellne-

Halvorsen, 

Høgskolen i Oslo 

og Akershus, 

ellenbeate.hellne-

halvorsen@hioa.no 

 

Perioden:2016-

2018  

 

Per Andersson 

Linköpings universitet.  

per.andersson@liu.se 

 

Perioden: 2016-2018  
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Bilaga 3 

Valberedningens ledamöter 2017-2018 

Namn  Universitet /Land Telenr och E-postadress 

Jorunn Dahlback 

(ersätter Hæge Nore) 

 

Høgskolen i Oslo og Akershus 

Norge 

jorunn.dahlback@hioa.no   

Åshild Berg Brekkhus Høgskolen i Bergen 

Norge 

+47 40850564 eller +47 

55587882 
ashild.berg.brekkhus@hib.no 

Karin Linnanmäki  Åbo Akademi i Vasa, 

Finland 

+358 (0)46 921 9476 

karin.linnanmaki@abo.fi  

Vibe Aarkrog Aarhus Universitet Danmark + 45 87163751 

viaa@edu.au.dk 

Katarina Sipos Stockholms universitet, 

Sverige 

+46 (0)8 - 1207 65 46 eller +46 

(0) 721474012 

katarina.sipos@edu.su.se   

Gerd Pettersson 

(ordförande/sammankallande) 

Umeå universitet 

Sverige 

Telefon: + 46 90 786 94 02 

Mobil: + 46 70 277 15 31 

gerd.pettersson@umu.se  
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