
Naturbruksskolornas Förening 

Protokoll från styrelsemöte på L R F i Stockholm 2015-11-17 

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

§1 Föregående protokoll 
Protokollet gicks igenom 

§2 Val av justerare 
Elisabeth Bringer Hallberg valdes till justerare 

§3 Medlemsläget och ekonomin 
NF har kontaktat VG regionen för att få bakgrunden till deras beslut om utträde 
från NF. I övrigt är medlemsläget oförändrat (55st). 
Ekonomin är i balans för 2015 däremot minskar medlemsavgift, för 2016 med 
155000kr. Minskningen av medlemsavgiften kommer hanteras inom 2016 års 
budget. 
En förfrågan om medlemskap har inkommit från Bollnäs och deras särskola 
inom Skog mark och djur. Maria E. kontaktar skolan för att lämna information 
om medlemskapet. 

NF fokuserar på att slutföra pågående projekt. 

§4 Elevstatistik NB i landet 
Till medlemskolornas utbildningar har andelen sökande av landets ungdomar 
minskat något under Ht 2015 till 2.31%. 
§5 Läromedel 
Arbetet med ta fram läromedel i samarbete det danska förlaget har inte kommit 
igång då det varit svårt att få kontakt med företaget. 



Natur och kultur har idag ingen som jobbar med läromedel inom 
Naturbruksprogrammet vilket gör attNF lägger samarbetet vilande tillsvidare. 
NF kan gå in med pengar för att få fram nya digitala läromedel och vara 
behjälplig med att sprida läromedlet viaNF:s hemsida. 250000 kr finns 
tillgängligt för läromedel. 

§6 Marknadsföring och projekt 
Monterprojektet är i full gång med att använda den framtagna montern på 
gymnasiemässan i Stockholm. Projektet ska sedan slutredovisas till KSLA innan 
årets slut. 
Värdegrundsprojektet kommer att behöva en förlängning av tiden under våren 
2016. 
Projektmedel för entreprenörskap under 2016 har det inte fattats något beslut om 
på skolverket. 

§7 Nationella Programrådet 
Vi konstaterar att det saknas sakkunskap inom naturturismen i nuvarande 
programråd. 

§8 Lokala programråd och handledarutbildning för APL värdar 
Representanter för lokala programråd finns till övervägande delinmatade på 
NF:s hemsida. Ralph återkommer med statistik branschvis till kommande 
styrelsemöte. Skolverket har tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial för 
APL handledare. Mikael Insulander deltog via telefon i ett samtal kring 
frågorna. 

§9 ETJROPEA 
Ett möte med tävlingar inom lantbruksområdet (Agrolympics) genomfördes 
kring den 5/11 i Luxenburg. Stadgeändring antogs på mötet med avgiftshöjning 
till 450 euro. Nästa konferens kommer att hållas i Holland (Rotterdam). 

§10 Remisser 
Ett remissvar har lämnats från NF:s gällande utredningen "En stark 
yrkeshögskola". Svaret kommer att läggas ut på NF:s hemsida. 

§11 Naturbrukskonferensen 2016 
Ett förslag på föreläsare som inkommit från medlemsskolorna Mats Trondman 
med ett ungdomstema. Mikael R. undersöker om han finns tillgänglig. Ett 
tänkbart tema kan vara Klusterbyggande och företagsledning i det hållbara 
samhället kopplat till diskussioner med våra yrkesnämnder med hjälp av 
Magnus Ljung och Ove Karlsson från SLU samt David Levren (Stig kontaktar) 
från LRF. Bengt Weidow bjuds in av Bo W samt Ove Karlsson, Magnus Ljung. 
Ett annat tänkbart område kan vara naturbruket kopplat till integration. Leif 
Öster kan få ett utrymme att prata om naturturism (Kontaktas av Annelie). 
Fortbildningen under v44 behöver förberedas under konferensen. 

§12 Övriga frågor 
Fortbildningsdagarna v.44 genomfördes i huvudsak av skolorna i egen regi. 



§13 Nästa möte 
2-3/2 -16 kl. 12 -12 (lunch till lunch) 

Vid protokollet: 


