
Naturbruksskolornas Förening 

Protokoll från styrelsemöte på L R F i Stockholm 2015-09-25 

Närvarande : Bo Wiberg 
Elisabeth Bringer Hallberg 
Mikael Rissvik 
Anneli Gunnars 
Mimmi Andersson 
Stig Liljergren 
Per Fermvik 
Lars Unne 
Adjungerad: Maria Elinder 

§1 Föregående protokoll 
Protokollet gicks igenom 

§2 Val av justerare 
Per Fermvik valdes t i l l justerare 

§3 Fyllnadsval 
Det beslutade att den uppkomna vakansen i styrelsen kommer att tillsättas vid 
kommande årsmöte. 

§4 Läget i naturbrukssverige 
En avstämning gjordes kring vad som händer ute i landet. Bl.a. så pågår 
diskussioner kring huvudmannaskapet för naturbruksutbildningarna på olika håll 
i landet. 

§5 Medlemläget och ekonomin 
Antalet medlemmar är oförändrat och därmed ekonomin inför budgetåret 2016. 
Ekonomin för 2015 går som planerat. 

§6 Elevstatistik NB i landet 
I stort sett är det oförändrade söksiffror med antalet elever i åk.l jämnfört med 
föregående år. En liten ökning kan dock skönjas. 



§7 Läromedel 
Avtal med något förlag med att ta fram nya läromedel är i dagsläget inte klart. 
Elisabeth tar kontakt med berörda förlag. 

§8 Presentation av RådNu (kompetenscenter rådgivning/företagsledning) 
En dragning gjordes av Ove Karlsson kring de olika kompetenscentrena. Syftet 
är att stärka och utveckla rådgivarens roll i arbetet med att få ut ny kunskap t i l l 
företagen. 
Kompetenscentret för företagsledning syftar t i l l att lyfta företagandet t i l l en 
högre nivå och därigenom öka lönsamheten för företagen. 

§9 Marknadsföring 
Marknadsföringsdagen 24/9 var välbesökt och uppskattades av deltagarna. 
Mikael Rissvik kontaktar Tomas Lönn för att undersöka om han kan göra en 
sammanställning av de gjorda analyserna på de 7 naturbruksskoloma. 
Sammanställning skulle kunna ge en bild över hur elever tänker kring varför de 
sökt sig t i l l naturbruksutbildningarna runt om i landet. 
Diskussion fördes kring hur kortfilmerna för naturbruk kan justeras innan 
filmerna publiceras på Älvsjömässan. Maria och marlcnadsföringsgmppen 
jobbar vidare med filmerna. 
Projekt inom värdegrundsarbetet fortsätter under året. Kursen i Entreprenörskap 
har inte fått så många sökande. En satsning från projektmedlen på en ny 
nationell kurs i företagsledning tas upp med Ove Karlsson av Bo W. 

§10 Fortbildningar i höst 
DYN Dialog 2 yrkesutgång Forskningsdjur den 15 okt. på Karolinska Institutet. 

Vretagymnasiet Fortbildning för Skolledning och Servicepersonal 26-27 okt. 
Bemötande, service, värdskap 26-27 okt 

HYN inbjuder t i l l Utbildningskonferens Häst 27-28 okt på SLU Ultuna 

NYN dag APL 29/10 

Nordviks Naturbruksgymnasium inbjuder t i l l Särskolekonferens 27-28 okt 

SLU, Nationell Växtskyddskonferens, Ultuna 10-11 nov 

ZOORF på Spångagymnasiet, Riksstudiedag Djurvård 26/10 alt 27/10 ev. med 
DYN 

NF kan stå för lokalkostnaden alt DYN om vi inte kan vara på Spånga. 

§11 Naturbrukscollege 

SLA har sökt medlemskap i Teknik College inom skogsbranschen. V i ser gärna 
att branschen tar fortsatta initiativ i frågan. 



§12 ETJROPEA 
En gemensam från aprilmötet handlade om att lantbraksutbildningarna i europa 
inte levererar den kompetens företagen efterfrågar. 
Nätverket kan användas av naturbruksskoloma för att nå ut t i l l för att få kontakt 
med skolor runt om i Europa. 

§13 Remisser 
Ett svar är lämnat t i l l konkurrensutredningen. Svar kommer att lämnas på 
utredningen gällande yrkeshögskolan 

§14 Naturbrukskonferensen 2016 
Datum för konferensen kommer att vara 13-15/4 2016 i Dalarna. 
Temaförslag: Gymnasieskola för alla. Företagsledning inom naturbruk. 
Behörighet för naturbrukslärare- vad gäller? 

§15 Övriga frågor 
EM i skog 2017 - Svenljunga är intresserade av arrangera tävlingen. 
Älvdalen är med i två Ljungbergsprojekt där fortsättning kommer att kunna 
omfatta alla skogsskolor i Sverige samt skogsmästarutb. och jägmästarutb. 

§16 Nästa möte 
Tisdag 17/11-15 kl.10.00-16.00 

Vid protokollet: 

Justeras: 

Per Fermvik 


