Referat, NordYrk årsmøde 10.6.20.
Pga. Corona-pandemien afholdes årsmødet 2020 via Zoom. Der er 14 deltagere til mødet – Årsmødet er
beslutningsdygtig.

1. Mötet öppnas: Formand for ledningsgruppen, Susanne Gustavsson åbner mødet.

2. Godkännande av dagordning: Dagsorden godkendt.
3. Val av ordförande för årsmötet: Gerd Pettersson
4. Val av sekreterare för årsmötet: Arnt Louw
5a. Verksamhetsberättelse 2019-2020: Susanne Gustavsson fremlægger og gennemgår
verksamhedsberättelsen 2019-2020, som har været tilgængelig på NordYrk.net forud for mødet.
Fremlæggelsen gav ikke anledning til yderligere bemærkninger fra deltagere. Verksamhedsberättelse
godkendes.
5b. Forslag til verksamhedsplan 2020-2021: Susanne Gustavsson fremlægger og gennemgår
verksamhedsplan 2020-2021, som har været tilgængelig på NordYrk.net forud for mødet. Kommentar /
forslag: Kunne man afse en del af konferenceudgiften til faste udgifter? Kan der etableres en fast
person på en institutionen, der er tilknyttet netværket som sikrer en stabilitet? Verksamhedsplan
2020-2021 er godkendt som arbejdsplan for det kommende år.
6. Rapport: Nordic Journal of Vocational Education and Training: Per Andersson fremlægger. Arnt
Louw fra Danmark er indtrådt i redaktørgruppen. Editorial Board er udvidet siden sidst med blandt
andet repræsentanter fra Finland og Island. Tilstrømningen er artikler er god og der er publiceret en
del det seneste år og der ligger en del i pibelinen. Økonomi: der er finansiering for dette år og en
ansøgning for midler til næste år. Finansiering etableres lidt løbende år for år, men det er som vanligt.
Der er et specialnummer om digital teknik på vej. Alt er online og open-acces. Ingen yderligere
kommentarer eller spørgsmål fra plenum. Rapport er godkendt.
7. Val av ledningsgrupp 2020-2021: Jorunn Dahlback fremlægger valgkommiteens arbejde. Arbejdet
fra januar til marts med at finde nye repræsentanter. Jorunn fremlægger valberednings forslag til
ledningsgruppe (Dokument har været tilgængelig på NordYrk.net forud for mødet)
Norge: Ellen Beate Halvorson takker nej til ny periode. Ann Lisa Sylte forslås nyvalgt 2020-2022. Else
Snoen valgt 2019-2021. Ann Karin Sandal valgt 2019-2021. Godkendt som fremlagt.
Danmark: Susanne Gottlieb takker nej til ny periode. Arnt Louw forslås omvalgt til 2020-2022. Katrine
Lindvig forslås nyvalgt til 2020-2022. Niels Henrik Helms er valgt 2019-2021. Godkendt som fremlagt.
Island: Helen Gray, Iðan forslås nyvalgt 2020.2022. Årsæll Gudmundsson valgt 2019-2021. Godkendt
som fremlagt.
Finland: Camilla Björckman forslås omvalgt 2020-2022. Maarit Virolainen forslås omvalgt 2020-2022.
Christel Holmlund-Norrén valgt 2019-2021. Godkendt som fremlagt.

Sverige: Susanne Gustavsson forslås omvalgt 2020-2022. Per Andersson forslås omvalgt 2020-2021.
Katerina Kärnebro valgt 2019-2021. Godkendt som fremlagt.
8. Beslut om inrättande av vice ordförande i ledningsgruppen: Valberedningen föreslår att inrätta en
vice ordförande i ledningsgruppen. Beslutet gäller från årsmötet 2020. Motiveringen for forslaget er
fremlagt: Styrke ledelesgruppen og sikre stabilitet i ordføreposten. Susanne Gustavsson forslås som
ordførende for ledningsgruppen 2020-2022. Susanne er valgt. Maarit Virolainen forslås som
viceordforørende 2020-2022. Maarit er valgt.
9. Val av valberedning 2020-2021: Det foreslås samme sammensætning af valberedningen som
nuværende dog med den ændring, at Jorunn og Gerd bytter plads som ordførende og vice ordførende:
Jorunn forslås som ordførende. Jorunn er valgt. Gerd forslås som vice ordførende. Gerd er valgt.
10. Beslut om plats för Nordyrk 2021. Förslag: Linköpings Universitet, Sverige: Per som repræsentant
for Linköping Universitet kommenterer. Danmark (National Center for Erhvervskompence) ønskede
ikke at fastholde værtskabet i 2021. Spørgsmålet om institution for afholdelse af NordYrk 2021 har
været diskuteret både i og uden for NordYrk ledelsesgruppen og Linköping Universitet har tilbudt at
afholde konferencen 2021 og har også konkret forslag til dato: 7-9. juni. Forslaget er godkendt. Tema
er ikke besluttet men dette års tema vil komme til at indgå i konferencen 2021. De bidragsydere, der
har fået godkendt abstract til NordYrk 2020 konferencen er automatisk forhåndsgodkendt til at deltage
med abstractet i Nordyrk 2021 konferencen.
11. Övriga frågor: Ingen øvrige fråger. Susanne takker for god ordförendeskab og takker
ledningsgruppen for årets arbejde.
12. Mötet avslutes: Gerd afslutter mødet.

