
Naturbruksskolomas Förening 

Protokoll från styrelsemöte på L R F i Stockholm 2016-05-31 

Närvarande : Bo Wiberg 
Elisabeth Bringer Hallberg 
Per Hallén 
Anneli Gunnars 
Stig Liljergren 
Per Fermvik 
Lars Unné 
Peter Nyman 
Adjungerad : Maria Elinder 

§1 Val av justerare 
Lars Unné valdes til l justerare 

§2a Konstituering av styrelse 
Se bilaga 

§2b Firmatecknare 
Till firmatecknare valdes Bo Wiberg och Elisabeth Bringer Hallberg var för sig. 

§3 Uppföljning av Naturbrukskonferensen i Tallberg 13-15 april 
Synpunkter som kommit in från utvärderingen är: 
För korta pauser, tid för reflektion behövs, årsmötet kändes för omfattande, 
informationen från skolverket var tydligt och bra, bra boenden, bra program. 
Styrelsens kommer att t i l l kommande konferens se över antalet programpunkter. 
Sittningen under konferensen bör organiseras i grupplaceringar för att underlätta 
diskussioner. 

§4 Information om Naturturismens Yrkesnämnd 
För närvarande är föreningen representerad i den arbetsgrupp på fem personer 
som har till uppdrag att få igång en fungerande yrkesnämnd. 

§5 Medverkan i olika sammanhang 
I Säker skog har föreningen representation. Migrationsfomm är ett annat område 
där styrelsen är representerad. 



§6 Medlemsläget och ekonomin 
Ett oförändrat medlemsläge och ekonomin ser bra ut. 

§7 Elevstatistik och enkäter 
Antalet förstahands sökande har minskat med 200st till våra utbildningar inför 
höstens skolstart. 
En fråga kommer att ställas ti l l medlemsskolorna vad deras avgångselever 
kommer att göra efter avslutad utbildning. Målet är att ge en bättre bild av 
Naturbruksprogrammets utbildningsresultat. 

§8 Läromedel 
Ett översatt manus til l Traktorboken är överlämnat t i l l ett förlag. En uppdatering 
av Mjölkkoboken är på gång men har mött på svårigheter att få den utgiven. 
Föreningen avser att därför skapa ett pilotprojekt kring utgivningen av 
Mjölkkoboken. Ett förslag til l upplägg tas upp i nästa styrelsemöte i september. 

§9 Föreningen Solfilm 
Styrelsen för föreningen Solfilm har meddelat att de avser upphöra med 
föreningen och föra över med sina tillgångar t i l l NF. Med förbehållet att medlen 
ska användas til l fortsatt läromedelsproduktion. NF:s styrelse ställer sig positivt 
t i l l att ta emot medlen med det förbehållet. Överföringen av medlen är planerad 
att ske under 2017. 

§10 Marknadsaktiviteter 
Ett förslag til l medverkande under marknadsföringsdagen är en fortsättning med 
Tomas Lönn. 

§11 Projekt på gång 
Mässmonterprojektet ska slutredovisas så att kvarvarande medel kan betalas ut. 
Värdegrundsprojektet har inte hunnit slutföras inom utsatt projekttid och en 
förlängning av projekttiden kommer att begäras. En skolledarkonferens under 
hösten är en tänkbar fortsättning inom värdegrundsarbetet. 
Entreprenörskapsprojektets fortsatta genomförande kommer Maria E. att lägga 
fram ett förslag til l upplägg inför nästa styrelsemöte. 

§12 Fortbildningar 
Frågan senareläggs 

§13 NF-styrelse: sluten grupp via Fronter? 
Stig ordnar med en gemensam webbarbetsplats för styrelsen. 

§14 EUROPEA 
Gick av stapeln i Holland och föreningen representerades av Karl Johan 
Hortling från Munkagård. 

§15 Strategi för naturturismbranschen m.m. (medverkan av skolverket) 
Inga förändringar är på gång när det gäller kurserna i programfördjupningen för 
naturbmksprogrammet enl. skolverket. När det gäller Naturturism så behövs ett 
tydliggörande vad som är utmärkande för den turismen til l skillnad från annan 



turismutbildning. Även en kartläggning av hur branschen ser ut t.ex antalet 
anställda är nödvändig. Ett möte hålls under Juni månad tillsammans med 
Skolverket, NF och branschföreträdare kommer att arbeta med ett tydliggörande 
kring dessa områden. 

§16 Utbyte med Frankrike 
Ett besök kommer att komma till Sverige för att etablera ett utbyte mellan 
franska och Svenska yrkesskolor. En kontakt tas med Västra Götaland regionen 
att ansvara för den kontakten. 

§17 Remisser 
Föreningen kommer att vara i kontakt med gymnasieutredningen ang. deras 
utredningsuppdrag kring inriktning naturturismen. 

§18 Tjänster 
En diskussion fördes kring hur framtida tjänster ska se ut i föreningen. Frågan 
återkommer under hösten. 

§19 Övriga frågor 

Nominering till programråd 
Föreningen nominerar Annelie Gunnars och Per Fermvik till det nationella 
programrådet. 

§20 Nästa möte 
2016-09-23 

Vid protokollet: 


