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Till rektorer vid medlemsskolorna i Naturbruksskolornas Förening 

 

 

 

 

 

 

Hej ! 

 

 

 

Ta del av bifogade handlingar till årsmötet i vår förening! Årsmötet är integrerat i 

Naturbrukskonferensens program, med en historisk del i början och med framtidsplaner och 

val på fredagen. Observera att verksamhetsplanen bara är att se som ett förslag. Vi beslutar 

om prioriteringar på konferensen.  

 

OBS Anmäl skolans skolledare till konferensen om det inte redan är gjort. Påminn gärna er 

huvudman, lämpliga politiker och representanter för näringslivet i Er omgivning! 

 

Vi ses i Västerås! 

 

 

 
Ordförande i Naturbruksskolornas Förening 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kallelse och föredragningslista för årsmöte med Naturbruksskolornas Förening 

2015-04-15--17  i Västerås i samband med Naturbrukskonferensen. 

 

1. Anmälan av kallelse - skall ha gått ut tre veckor före årsmötet 

2. Fastställande av röstlängd - röstberättigad är representant för skola som erlagt avgift för år 

2015 

3. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse (se bilaga)  

5. Ekonomisk redovisning för 2014, resultat- och balansräkning  

6. Revisionsberättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Styrelsens redovisning och mötets synpunkter avseende verksamheten framåt 

a)   myndighets- och näringslivskontakter (C-G Claesson) 

      b)  marknadsföringsaktiviteter utveckling av www.naturbruk.se och beslut om  

            kommunikationsplan (Bo Wiberg) 

      c)   pågående och planerade projekt  (Maria Elinder, Bo Wiberg)  

d) kunskapsutveckling via fortbildning bl. a. entreprenörskap, (Mikael Rissvik)   

e) kunskapsutveckling via läromedelsutveckling, kurslitteratur, film mm (C-G, Anneli G) 

f) internationella aktiviteter (Claes-Göran Claesson) 

9. Beslut om verksamhetsplan för 2015 (se bilaga) och budget 2015 

10. Beslut om medlemsavgift för 2016. Styrelsen föreslår oförändrad avgift 

11. Val av  

- ordförande - väljes årligen. Nuvarande; 

Claes-Göran Claesson, har avsagt sig omval 

- styrelseledamöter på 2 år, i tur att avgå; 

Per Fermvik 

Mikael Rissvik 

Bo Wiberg 

- styrelsesuppleanter på 2 år; i tur att avgå 

Lars Unné 

           Liselott Sorensen Ringi  

- revisorer med ersättare - väljs årligen. Nuvarande;  

Per Lövenklev och Roland Wallhuss 

- valberedning med tre ledamöter - väljs årligen Nuvarande;  

Syd: Hans Martinsson, Mitt: Anders Lundkvist (sammankallande), Norr: Pär Höglund   

12. Övriga frågor och ev. uppdrag från årsmötet 

13. Årsmötets avslutande 

 

 

Claes-Göran Claesson 

Ordförande 

 

 

 

http://www.naturbruk.se/


Verksamhetsberättelse för Naturbruksskolornas Förening 2014 

 

Styrelsen har utgjorts av Claes-Göran Claesson ordförande + ansvar Reformer, Internationella 

kontakter samt SLU, Stig Liljergren sekreterare + ansvar Häst, Elisabeth Bringer Hallberg 

kassör + Lantbruk, Anneli Gunnars Läromedel + Naturturism, Bo Wiberg Marknadsföring + 

Projekt, Mikael Rissvik Fortbildning + Skogsbruk, Per Fermvik Häst + Trädgård samt 

suppleanterna Lars Unné, Liselott Sörensen Ringi och Mimmi Andersson. 

 

- Styrelsen har under året haft fyra sammanträden utöver årsmötet. 

- Föreningen har samverkat med SLA, LRF och yrkesnämnder kring ungdoms-

kommunikation med gemensam naturbruk.se-annons i GymnasieGuiden. 

- Naturbruk.se har släppts i ny mobilanpassad miljö. Vi fortsätter Stick Ut! Välj naturbruk-

kampanj. Se bilaga verksamhetsberättelse för ungdomskommunikation och naturbruk.se  

- Ordförande har ansvar för en utbildningsgrupp på KSLA.  

- Angie-projektet avslutades i Spanien med 4 svenska deltagare 

- Läromedelsutveckling har startats på flera håll, bl.a. i samverkan med andra länder 

- Amelie von Zweigbergk som utreder yrkesutbildningen har uppvaktats 

- Föreningen har verkat för och spritt information om fortbildningar till medlemmarna. 

- Sverige representerades på EUROPEA-möten i Österrike och Italien. 

- Föreningen har deltagit i SLUs branschråd kring agronomutbildningen.  

- Föreningen har stimulerat samverkan mellan NB-skolorna och SLU:s samverkanslektorer. 

- Föreningen har medverkat i seminarier anordnade av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper 

Integration respektive Gröna näringar – fokus unga. 

- Fortbildningar har genomförts v. 44 på LRF om APL och gymnasiearbete, Biologi 1 samt 

Entreprenörskap. Dessutom i Rättvik om djurvård. 

- Föreningen har tillsammans med KSLA samlat till ett seminarium med temat 

Kompetensbehov och utbildningsstrategier inom den gröna sektorn samt bildat en 

arbetsgrupp för fortsatt arbete där ordförande är ansvarig för gruppen 

- Föreningen driver projekt inom entreprenörskap respektive värdegrundsarbete, se bilaga. 

- Föreningen har delat ut ett Ung-Ullbagge-stipendium för företagsamma naturbrukselever. 

- Claes-Göran Claesson och Maria Elinder ingår i Föreningen SoL-films styrelse och Ralph 

Engstrand är dess sekreterare och kassör. 

- Årets naturbrukskonferens genomfördes i Kristianstad i samverkan med 

Önnestadgymnasiet på temat Utvecklingsstrategier för naturbruksskolor. 

 

 

Stockholm  2015-02-06 

 

 

 

……………………….                  …………………                       ……………………… 

Claes-Göran Claesson                   Stig Liljergren                              Elisabeth Bringer Hallberg                                              

 

 

………………..       …………………         ………………….        ……………………. 

Anneli Gunnars               Bo Wiberg                    Per Fermvik               Mikael Rissvik   

 

 

 

 

http://www.naturbruk.se/


Verksamhetsplan för Naturbruksskolornas Förening 2015       FÖRSLAG 
 

Verksamheten skall enligt föreningens syfte ( §1 i stadgarna): 

Genom samverkan stärka naturbruksskolornas identitet och främja deras utveckling och 

kontaktnät såväl inom Sverige som internationellt. 

 

Styrelsen fungerar även som styrelse för EUROPEA Sweden och representerar därmed i det 

europeiska nätverket för naturbruksskolor inom EU. 

 

Föreningen skall fullgöra sina uppdrag genom att: 

 

 Företräda skolorna i kontakter med myndigheter, näringar och högskolor, särskilt Sveriges 

lantbruksuniversitet och de lokala/regionala högskolorna. 

 Samordna och förmedla internationella kontakter. 

 Samordna och genomföra insatser för marknadsföring av naturbruksskolornas 

utbildningar. 

 Främja fortbildning samt utveckling av läromedel och utbildningsmetodik. 

 Garantera att samråd mellan naturbruksskolor på nationell nivå genomförs årligen. 

 

Det innebär för detta år  

 

 att vi för fram våra synpunkter till Skolverk, myndigheter och departement vad gäller 

reformering av gymnasieskolan respektive vuxenutbildningar  

 

 att vi verkar gemensamt med SLU och gröna näringar för en positiv utveckling av 

näringars och skolors attraktionskraft, bl.a. genom en gemensam strategigrupp på 

KSLA 

 

 att vi följer beslutad kommunikationsplan och genomför marknadsföringsseminarium 

 

 att vi utvecklar och underhåller naturbruk.se  

 

 att vi fortsätter att ansöka om externa medel för gemensamma projekt, t.ex. 

entreprenörskap och värdegrundsarbete,  

 

 att vi satsar på gemensamma fortbildningsaktiviteter och på utveckling av läromedel, 

bl.a. genom att följa upp läromedelsenkäten  

 

 att vi stimulerar till deltagande i EUROPEA-aktiviteter och förmedlar andra 

internationella kontakter  

 

 att vi deltar i det nationella nätverket för landsbygdsprogrammet 

 

 att vi stödjer bildande av branschorgan inom naturturism  

 

 att vi genomför uppdrag som kan komma att ges vid årsmötet. 

 

 

 


