Inbjudan till seminariet

Framtidens läromedel i en digital värld
Tid

Tors. 6 mars. 2014 kl. 10.00 – 16.00. Registrering och kaffe kl. 09.15

Plats

LRF i Stockholm, Franzéngatan 6 på Kungsholmen
Registrering och fika på entréplanet.

Program

Se nästa sida

Målgrupp Alla som är intresserade av läromedel till naturbruk och som kanske vill
delta i något projekt ev. som författare.
28

Anmälan

== februari 2014 till Ralph Engstrand sekreteSenast torsdag 23
raren@foreningensolfilm.se

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar. Frukost och lunch ingår. Deltagarna
svarar för resan.

Finns det ett behov av läromedel när farbror Google svarar på alla frågor?
Behovet av läromedel känns kanske inte lika viktigt när ”all kunskap” finns på nätet,
ständigt uppdaterad och tillgänglig för alla. Räcker det eller skall vi fortsätta producera
olika former av läromedel. Det är dyrt och efterfrågan inom naturbruk är inte tillräckligt stor för att bokförlag och andra skall ta fram läromedel av kommersiella skäl. Vi
vet ju att läromedel är viktiga för att ge stöd och struktur åt undervisningen. De ska
skapa sammanhang, konkretisera och exemplifiera. Man kan säga att de utgör "resurser för lärande" för att täcka in alla de olika medier och texter som används i olika
slags lärandesituationer.
Naturbruket finner mycket i den verklighet det verkar i och många skolor har maskiner, djur och odlingar som läromedel. Texter och bilder (gärna rörliga) behövs för att
komplettera och överbrygga mellan det talade ordet och verklig tillämpning.
Vad behöver vi idag?
Naturbruksskolornas Förening har skickat ut en enkät och fått in många intressanta
svar på vad som används idag och vad som saknas. Styrelsen har haft ett möte på Natur och Kultur om deras framtidstankar. Skogs- och Lantbruksfilm har olika filmprojekt på gång. Ni har många idéer. Tillsammans tar vi ställning.

Claes-Göran Claesson
Ordf. Naturbruksskolornas Förening

Göran Holmberg
Ordf. Föreningen SoL-Film

Program för läromedelsseminariet

10.00

Välkomsthälsning, presentation och inledning, Göran Holmberg

10. 15 – 11.00 Bokförlaget Natur & Kultur visar och berättar om digitala och
interaktiva läromedel,

Projektledare Håkan Hallberg

11.00 – 11.30 Hur använder vi filmer i undervisningen, Alf Öster Öknaskolan
Per-Olof Thomsson Jällaskolan, Anders Axelsson Tenhult
11.30 – 12.00 Presentation av läromedelsenkäten

Claes-Göran Claesson

12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Läromedelsdiskussion

Claes-Göran Claesson

- Vilka läromedel behöver vi/bör vi prioritera idag
- Hur vill vi använda dem
- Hur klarar vi att finansiera det vi vill ha/är samverkan en av
lösningarna
- Hur går vi vidare
14.30 – 15.00 Avslutning kaffe
15.00

Årsmöte Föreningen SoL Film
Alla är välkomna

Kom med och påverka diskussionen om morgondagens läromedel!
Du kanske vill du vara med och ta fram/skriva morgondagens läromedel?
Om Du bara vill lyssna och se hur utvecklingen kan bli är du naturligtvis också
hjärtligt välkommen.

Korta minnesanteckningar från
Läromedelsseminarium 2014-03-06
Håkan Hallberg, projektledare Natur och Kultur berättade om digitala och interaktiva
läromedel. Det säljs fortfarande endast lite av detta, men lär öka i framtiden. En start för oss
kan vara att utveckla komplettering till Biologi 1 som är anpassad för NB.
Alf Öster, P-O Tomsson och Anders Axelsson gav exempel på hur man kan använda film i
undervisningen. Som inledning och överblick kan hel film visas för att ge sammanhang.
Annars bör man köra korta sekvenser som komplettering till olika avsnitt i kursen.
En hästfilm är på gång
Claes-Göran Claesson presenterar en sammanställning av den enkät som
Naturbruksskolornas Förening genomfört. Denna genomgicks och följande områden togs
fram som behov av förnyelse:
Husdjurens biologi
Etologi – etik
Anatomi, fysiologi
Smådjursbok
Hund
Djurens hälso- och sjukvård
Markens och växternas biologi
Fruk, bär och grönsaker
Växthusproduktion
Växtkunskap
Trädgårdsanläggning
Underhåll och skötsel av utemiljö
Plantskoleväxter
Fjäderfä
Udda djurslag
Fordonslära

Traktorer och redskapsbärare
Fältmaskiner
Inomgårdsteknik och byggnader
Växtodlingens grunder
Entreprenörskap inom gröna sektorn
Arbetsmiljö
Grovfoder
Ja listan blev ganska lång och måste prioriteras.
Håkan beskrev hur arbetsgången är vid nyproduktion av läromedel: När man prioriterat
bland olika idéer söker man författare, ber om ett provmanus, gör en bedömning. Det utses
en projektledare vid NoK som samverkar med författaren. Ev. kontaktas formgivare och
bildredaktör. Totala processen kan vara upp till 1 år.
Om det blir ett projekt: Garantihonorar 1/3 av första tryckets royalty + löpande royalty.
Vi diskuterade samfinansiering med SLU, Jordbruksverket, Arbetsmiljöverk m.fl.
Sista punkten var Hur går vi vidare?




Skolföreningen skickar ut sammanställningen av enkäten till skolorna. Den kan ge tips
och idéer till lärarna.
Skolledarna informeras vid rikskonferensen i Kristianstad i april om seminariet och att
skolorna måste köpa läromedel om det ska kunna nyproduceras
Det genomförs ett nytt läromedelsseminarium före sommaren. De som deltar är
Maria Nilsson, Kerstin Ewing, Bianca Önner, Ulrika Karlsson, Helena Aronsson samt
någon representant för lantbruksmaskiner och växtodling (Anders Axelsson kollar).
Håkan Hallberg bör vara med. Syftet är att prioritera och komma till beslut om att
genomföra några projekt.

Kan ni som nämnts ovan samordna detta möte?

Vänliga hälsningar
Claes-Göran Claesson

Sammanställning av läromedelsenkäten
A. Inriktning djur
Vad finns/används?
Djur i zoohandel
Kompendium
Lärobok
Djuren i naturbruket
Lärobok

Dataproducerat material
(t.ex. ppt)
Lärobok

Lärobok

Lärobok
Lärobok

Djurhållning
Länkar/länkskafferi på nätet

Youtube

Vad saknas?

Zoofs inläsningsmaterial till zoorfkortet
Smådjursboken, Britta Lindgren Natur o
Kultur 2006

Praktisk handbok för djuren i Zoohandeln
Liknande böcker på svenska om Reptiler, Amfibieer, Vanliga burfåglar, Insekter
och spindeldjur som används som sällskapsdjur.

Naturbrukets Husdjur av Lärn-Nilsson m fl

En uppdaterad kursbok. Nu finns bra böcker om enskilda djurslag inom
naturbruket, men för den här grundkursen skulle det vara bra med en bok
liknande Naturbrukets Husdjur men med uppdaterad fakta.
Jag har gjort de flesta ppt jag behöver.

Egenproducerade ppt.
Använder boken Naturbrukets husdjur del 1.
Allt fungerar inte utan jag kompletterar med
egna kompendier, filmer broschyrer och
olika länkar på nätet.
samma som i Djurkunskap grund.
Skillnaderna mellan dessa kurser är inte så
stora
Naturbrukets husdjur del 1 av Josefine LärnNilsson.
Naturbrukets Husdjur Del 1. Natur och Kultur

En lärobok som täcker in större del av kursen. Filmer, länkar på nätet och
broschyrer kan eleverna arbeta med själva.

Jag tar fram material från nätet till olika
avsnitt i kursen. Letar även i böcker. Det
finns inget samlat någonstans som stämmer
med kursens innehåll

Allt!!!

Dito djurkunskap grund

En bok med bra faktainnehåll som passar kursen.
Saknar Naturbrukets Husdjur i lättläst variant. Boken finns inläst men för elever
med läs o skrivsvårigheter som kan läsa endel vore det bra med en lättläst
variant. Likaså för våra elever på det 4-åriga programmet inom särskolan. Båda
nämnda grupperna av eleverna har svårt att förstå orden i inläst version på grund
av att de har ett dåligt ordförråd och då menar jag inte fackuttrycken för de
orden är det givet att jag som lärare förklarar.

Idag letar jag mycket på internet och tar material därifrån såsom
djurskyddsregler osv.
Animationer av olika fysiologiska processer

Lärobok
Lärobok
Lärobok

Djuren i naturbruket del 1o 2
De nya mjölkkor, köttdjur o grisar
Naturbrukets Husdjur del 1
Naturbrukets Husdjur kap 1,2,4, men även 3,
10, 12, 13,14 och 16 (17-18).

Länkar/länkskafferi på nätet
Lärobok
Lärobok
Länkar/länkskafferi på nätet
Kompendium

Jordbruksverkets hemsida

Lärobok

Naturbrukets Husdjur del 1

Sällskapsdjur
Lärobok

Naturbrukets husdjur del 1
diverse internetsidor
Hästhusesyn 2007

Uppdaterad litteratur till kursen och forskningen.
Att få en samlad grundbok. Det saknas ju formellt förkunskapskrav i Djurens
biologi för lantbrukselever. Om skolan ej erbjuder den kursen måste möjlighet
finnas i de efterföljande kurserna att gå igenom de grunder som krävs. Då behövs
en grundbok i Djurens biologi (se ämnesplan Biologi-naturbruk!). Inte minst krävs
grundläggande husdjurskemi, näringslära, fodersmältning och näringsomsättning.
Litteratur som enbart handlar om hund kopplat till djurhållning
Saknar lärobok anpassad för gymnasiestudier
Innehåll som är anpassat för kursen.
Liknande men mer inriktad på andra djurverksamheter ex. hunddagis, katthem,
får och köttdjur
Nytryck av Husdjur- ursprung, biologi och avel som referenslitteratur
Eller en motsvarande bok med "eviga sanningar"

Använder Smådjursboken av Britta Lindgren
men den tar inte upp ex. hund och katt.

En bok som tar upp alla sällskapsdjur, både större och mindre, och som följer
kursmålen enligt Skolverket

Lärobok

Bra litteratur: Smådjursboken av Britta
Lindgren

Det saknas bra, lättförståelig kurslitteratur på svenska med snygg layout om de
vanligaste reptilerna, de vanligaste fiskarna och de vanligaste burfåglarna. Gärna
med samma upplägg som Smådjursboken av Britta Lindgren.

Lärobok

ICA förlagets små böcker " Djur Hemma"

Liknande böcker på svenska om reptiler och amfibier insekter och spindeldjur

Kompendium

Zoorfs kompendium för Zooorfkortet

Särskild litteratur om foder och foder stater för olika djur klasser

Powerpoint-material som jag själv gjort
Anatomisk docka inköpt på auktion

Det finns en mängd allmän litteratur i ämnet djurvård (böcker skrivna för
"allmänheten") men jag skulle gärna få en rekommenderad som är gemensam
för alla naturbruksgymnasier

Djurens hälso- och sjukvård
Kompendium

Kompendium

Jag har gjort ett eget kompendium till kursen
och håller på med 2:an också.
Jag vill inte dela med mig ännu, eftersom jag
vill ha en veterinär som läser igenom det.
Bilder saknas ännu

Eget material

Jag använder ingen bok. Klipper och klistrar
material från nätet. Gör egna praktiska
uppgifter som står i kursinnehållet.

Lärobok

Jag saknar en bok som handlar om djursjukvård och följer kursmålen enligt
skolverket
Hundmassage och stretching - låt tassarna vila Författare: Holmgren, Lundberg
Jag saknar en bok på gymnasienivå om hunddjursjukvård som beskriver de
vanligaste sjukdomarna och skadorna på hund

Lärobok

Hunden -anatomi och sjukdomar av Christine Det finns inga läromedel alls inom ämnet djurens hälso- och sjukvård 1 & 2 som
Hermansson
är anpassade för undervisning på gymnasienivå. Den litteratur som finns är riktad
Kattens sjukdomar av Anne-Marie Nilsson
till allmänheten och då mot endast ett djurslag, i dessa beskrivs heller inte
arbetsuppgifter/rutiner på en klinik vad gäller hygien/smittskydd. Vad gäller
farmakologi så finns endast litteratur riktad mot humansidan.

Lärobok

Håll hästen frisk, Harry Pettersson och Bernt
Green, Ica förlaget, 1999
Hundens sjukdomar, Birgitta Wikström,
Josefine Öberg. Ica bokförlag, 2004.
Stora boken om hundens hälsa, Kerstin
Bergvall m fl. Semic, 2010

Dataproducerat material
(t.ex. ppt)

Har eget producerat material

Tycker det borde finnas centralt producerat för flera olika områden inom
djurvård.

Lärobok

Hundens sjukdomar
Kattens sjukdomer
Hundsjukdomar från A till Ö
Rehabilitering för hund
Håll hästen frisk

Läromedel som är anpassat till djurvårdare på djurklinik, med övningsexempel,
exempel på praktiska övningar med många bilder

B. Inriktning trädgård
Vad finns/används?
Odling / Trädgårdsodling
Lärobok

Odla köksväxter (Nora Adelsköld)
Ekologisk odling av grönsaker på friland
(Jordbruksverket)
Växtskydd i trädgård (Maj-Lis Petterson, Ingrid
Åkesson)

Länkar/länkskafferi på nätet

Div. material från sjv.se/odling, tex
"Makronäringsämnen, mikronäringsämnen och pH i
ekologisk odling", m fl. häften.
Bekämpningsmedelsregistret på kemi.se

Streamad film

www.sakertvaxtskydd.se filmer om säkerhet vid
användning av kemiska bekämpningsmedel.

Odling / Trädgårdsodling grönsaker, frukt och bär
Lärobok

Odla köksväxter på friland. Nora Adelsköld. Fungerar
fortfarande ganska bra. Kompletteras med Weibulls
frökatalog.
Ascars,J & Rehnstedt, C(red) 2003. Ekologisk odling
av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket.
Nyare delar av pärmen ligger som PDF på sjv.se

Kompendium

Odling / Trädgårdsodling plantskoleväxter
Lärobok

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/lantbrukoch-landsbygd/lantbruk/ekologisktlantbruk/Pages/tradgardsodling.aspx
Här finns odlingsbeskrivningar på frukt, bär och
nischgrödor

Hansen, E; Odling av plantskoleväxter, LT s Förlag,
1993
Div plantskolekataloger, ex Splendor, Tönnersjö
plantskola, Hallbergs plantskola

Vad saknas?
En grundläggande odlingsbok som tar upp ett brett perspektiv på odling
av trädgårdsväxter men inte så djupt.
Grundläggande lärobok i tillväxt, förökning biologiska grunder, och
näringsämnen .

Länkar/länkskafferi på nätet
Odling / Odling i växthus
Lärobok

"lite av varje"

Naturbruksteknik / Fordon
och redskap
Lärobok
Dataproducerat material (t.ex.
ppt)

www.lrf.se/kvalitetsregler för plantskoleväxter

Winter,C, Bunnvik,C (red)2008. Ekologisk odling i
växthus. Kurspärm Jordbruksverket

Modern bok om odling av prydnadsväxter i växthus. Alnås,P m fl
Prydnadsväxter i växthus är inte längre aktuell.

Växtodlingens grunder, Bengt Weidow,Natur och
Kultur, 1998 och tryckt 2002.

Weidow är bra men gammal. läromedlet bör vara anpassat efter
Odlingsämnets syfte punkt 1-8 i skolverkets ämnesplan. Om man gör ett
läromedel utifrån alla punkterna kan det användas i flera kurser som
Växtodling 1, Växtodling 2 och växtodling specialisering.

Vi kopierar sidor ur gamla böcker och göra
korrigeringar om så behövs. Pärm från jordbruksverket
kan jag använda till vissa elever (lite för avancerad).
Många egentillverkade stenciler.

Saknar en aktuell bok där kulturbeskrivningar och teknik finns beskrivet
på ett enkelt men ändå proffsigt sätt.

Fordonslära-traktorer och redskapsbärare
Till stor del en praktisk kurs, kombinerat med
lärplattform. Till vissa delar äldre litteratur om maskiner
och verktyg

En uppdaterad och modernare bok plus animeringar.
En rejäl modernisering

Generellt kan sägas att de tryckta läromedlen för trädgårdsämnen är åldersstigna. Vill man ha mer hobbyrelaterad litteratur finns det å andra sidan
relativt gott om detta, men eleverna behöver få en mer yrkesinriktad och systematiserad kunskap. Lärarna inom inriktningen ”uppfinner” därför oftast
sin egen materiel i form av ppt, länkskafferi, eller liknande.

C. Inriktning lantbruk
Vad finns/används?
Lantbruksdjur 1 och 2
Broschyrmaterial, filmer mm

Lärobok

Lantbruksdjur specialisering
Lärobok
Naturbruk
Lärobok
Naturbruksteknik/Fordon
och redskap
Lärobok
Naturbruksteknik/
Lantbruksmaskiner 1
Instruktionsböcker till
maskiner
Lärobok
Djurhållning
Länkar/länkskafferi på nätet
Djurskyddsbestämmelser
Youtube
Lärobok
Odling/Växtodling 1 och 2

Div. broschyrmaterial från branschföretag,
länsstyrelser, Jordbruksverket

Naturbrukets husdjur av Lärn-Nilsson
Nötkött av Anna Jamieson
Mjölkkor av Maria Nilsson
Grisar av Kerstin Ewing
Får av Erik Sjödin

Vad saknas?
Filmer om fortplantning, seminering av gris och nöt, avelslära, grisning
och daglig skötsel av grisar mm. I dag saknar många skolor egna grisar
och det är inte helt lätt att komma åt att göra studiebesök pga.
smittskyddsproblem, vilket ökar behovet av bra filmer. Samma gäller
för fjäderfä.
Det saknas en lärobok på samma nivå som Naturbrukets husdjur.
Många använder specialböckerna men upplever att nivån är för hög i
dem, framförallt i Lantbruksdjur 1. Även om många använder
Naturbrukets husdjur så tycker de att den behöver uppdateras och
innehållet struktureras om för att passa de nya kurserna. Del 2 går inte
längre att köpa in.

Nötkött, Mjölkkor, Grisar, Får,
Djurens beteende av Per Jensen

En bok om fjäderfäproduktion

Allt möjligt, som texter, filmklipp, hemsidor, egna
kompendier

En lärobok som täcker in större del av kursen. I dag måste stoffet
hämtas från många olika håll

Fordonslära
Traktorer och redskapsbärare

En rejäl uppdatering och modernisering av befintlig litteratur

Jordbrukets fältmaskiner

Ny modernare bok

Finns inget samlat material
Delar av Naturbrukets husdjur del 1

Lärobok som passar kursens innehåll

Lärobok
Länkar
Kompendium
Material från t ex
Lantmännen
Markens och växternas
biologi
Fältfloror
Youtube
Äldre läroböcker för
biologikurser i den gamla
gymnasieskolan
Företagsekonomi 1
Lärobok

Växtodlingens grunder av Bengt Weidow
Fältmaskiner
Ogräs på åkern

Växtodlingens grunder upplevs som tungrodd för dagens elever
Kurserna behöver en modernare bok som eleverna klarar av och som
täcker kursernas innehåll.
En uppgiftslämnare nämner att det finns norsk litteratur som är bättre.

Naturbrukets ekologi
Växt och djurliv

Ett lättläst häfte om växternas biologi. Idag tar vi bitar ur olika böcker,
men det är svårt att få allt samlat på ett ställe och skrivet på en lagom
nivå.
Bör anpassas efter kursens centrala innehåll så att den blir
skräddarsydd.

Gröna företag NoK (säljs inte längre)
Hästföretagaren Liber (säljs inte längre)
Agenda 1
Entreprenörskap på riktigt NoK

Det saknas ett aktuellt material som innehåller kalkylering av olika slag i
lantbruksföretag t ex bidragskalkyler, maskinkalkyler, driftkalkyl

D. Profil Häst (Djur/Lantbruk)
Vad finns/används?

Vad saknas?

Hästkunskap kurs 1-3

Lärobok

Rid- och körkunskap/
Ridning 1
Lärobok

Hästhållning i praktiken och Hästens biologi

Saknar lärobok anpassad för gymnasiestudier

Ridhandbok 1
Ridlära av Bo Tibblin

Saknar lärobok anpassad för gymnasiestudier

Rid- och kör-kunskap/
Ridning 2
Lärobok

Saknar lärobok anpassad till gymnasiestudier

Rid- och körkunskap/
Ridning och körning
Lärobok

Hästhållning i praktiken

Dataproducerat material
( t.ex. ppt)

Ridhandboken 1 och 2

Rid- och kör-kunskap/Trav 1
Lärobok

Länkar och länkskafferi på
nätet

Travträning tips och idéer, 2007, Svensk
Travsport,
Rätt balansering -en god hjälp på traven, Svensk
Travsport
Rätt utrustning -en god hjälp på traven, Svensk
Travsport
Träna Travhäst, Svensk Travsport
Atg.se
Travsport.se
Hastsverige.se

Rid- och körkunskap/Trav 2
Lärobok

Travträning tips och idéer, 2007, Svensk
Travsport,
Rätt balansering -en god hjälp på traven, Svensk
Travsport
Rätt utrustning -en god hjälp på traven, Svensk
Travsport
Träna Travhäst, Svensk Travsport
Skador hos sporthästar, 2008, Svensk Travsport
Hästens konvalescens, Gustaf Björck, 2004, Liber

Länkar och länkskafferi på
nätet

Atg.se
Travsport.se
Hastsverige.se

Dataproducerat material
( t.ex. ppt)

Egengjorda ppt om träningslära/sjukdomar m.m.

Vore toppen om det fanns färdiga ppt som tar upp olika saker då
eleverna kan gå tillbaka och titta på dessa om de missat lektionen,
behöver repetera etc.

E. Inriktning naturturism
Vad finns/används?

Vad saknas?

Naturturism
Böcker o dyl

Turism, Besöksnäringen, Liber

Gunnarsson/Blohm
Bo Nylén
Skogsstyrelsen
Hushållningssällskapet
Fiskeriverket
Alanärä/Näslund
Alanärä
Eriksson/Johnson
Sportfiskarna mfl
O´bannon/Clelland
O´bannon/Clelland
Clyde Soles
Dorcas Miller
Michael Lanza
Länkar/länkskafferi på nätet

Den turkosa kostymen
Fjällflora
Viltvård
Fisketurism i praktiken
Fisketillsyn
Modern fiskevård
Laxfiskarnas biologi
Fisken
Ekologisk fiskevård
Backcountry ski book
Backpacking book
The outdoor knots book
Backcountry cooking
Winter hiking and camping

Konsumentverkets utbildning i Säkerhetsplan för
upplevelseturism.

Streamad film

Video

Jaktturism- viltet som resurs

Det saknas en lärobok i ”Vad är Naturturism?”
De böcker som finns rörande turismbranschen är mycket breda.

F. Inriktning skogsbruk
Vad finns/används?
Motor- och röjmotorsåg
1o2
Böcker o dyl

Motorsågning(SKS).

Skogsskötsel
Böcker o dyl

Grundbok för skogsbrukare(SKS).
Kunskap direkt, skogforsk.
Skogsskötselskolan webbaserat SYN

Virkeslära
Böcker o dyl

Virkesmätningsrådet, kompendier
Lärobok – Timmer(Mats Nylinder Hans Fryk) SLU

Fordon och redskap
Böcker o dyl

Traktorboken från STR

Avverkningsmaskiner
Böcker o dyl

Lärobok – Arbete i avverkningslag del 1 o 2
www.mieab.se

Vad saknas?

Bilder för att berika och befästa naturbrukskunskap

KALLELSE
OCH
FÖREDRAGNINGSLISTA

Medlemmarna i Föreningen SoL-Film kallas härmed till ordinarie årsmöte.
Tid:

Torsdagen den 6 mars 2014 ca. 15.00 (Efter Läromedelsseminariet)
Anmälan till årsmötet måste ske senast den ==
23 februari!

28
Plats:

Program:

Lantbrukarnas Riksförbund, Franzéngatan 6, Stockholm. – Tunnelbana
(blå linjen) till Stadshagen, uppgång Mariedalsvägen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Årsmötet öppnas
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Kallelsen till årsmötet
Föredragningslistan för årsmötet
Val av protokolljusterare
Justering av röstlängd
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013
b) Ekonomisk rapport
Revisorernas berättelse
Ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare
Fastställande av verksamhetsplan för 2014
Beslut om årsavgift för år 2015 (2014 beslutades 2013)
Beslut om eventuella arvoden
Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
Val av styrelse jämte suppleanter (på 2 år)
Mandattiden går ut för ordinarie ledamöterna Göran Holmberg,
Karin Wennerberg, LRF och Ralph Engstrand samt för suppleanterna
Alf Öster, Lars Helgstrand och Clas-Göran Claesson
Val av revisorer jämte suppleanter (för år 2014)
Ordinarie revisorer är Ulla Qvarnström, LRF och Jesper Broberg
medan suppleanter är Peter Lundberg, LRF och Lisbeth Åhlund.
Övriga ärenden
Avslutning av årsmötet

VÄLKOMNA!
Styrelsen

_______________________________________________________________________
Föreningen SoL-Film, c/o Ralph Engstrand, Rågvägen 46, 594 31 GAMLEBY
Tel. 073-935 44 05, sekreteraren@foreningensolfilm.se, www.foreningensolfilm.se
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
Föreningen SoL-Film
för år 2013
Föreningens verksamhet under år 2013 har liksom tidigare präglats av en
strävan att i möjligaste mån tillgodose lärares och rådgivares behov av
kvalitetsfilm. På föreningens hemsida (www.foreningensolfilm.se) erbjuds aktuellt
utbud av DVD-filmer samt hänvisning till gammalt filmutbud. Filmerna kan
beställas genom föreningens distributör. För filmproduktionen disponerar
föreningen egna digitala filmkameror.
Jordbruksverkets beslut om bidrag till en undervisningsfilm om skötsel av
hästar har intensifierat arbetet med framtagning av en sådan film utifrån de
riktlinjer som framkom i beslutet.
Styrelsen har under året arbetat med en fördjupad analys över behovet av film i
undervisningen inom hela naturbruksområdet och hur detta skall kunna
finansieras.
Vi har länge diskuterat värdet av föreningens historiska filmskatt och under 2013
har vi på flera sätt sett detta besannas: Svenska Filminstitutet har på
www.filmarkivet.se/sv fyra SoL-Filmsproduktioner, nämligen
 ”Sjuka svin och friska grisar” (www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=87)
 ”Sveriges gröna tröja” (www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=154)
 ”Novisen vid spisen – osten i kosten” (www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=90)
 ”Bättre brunn behövs” (www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=707)
LRF:s historiska hemsida www.lrfhistoria.se/mediabibliotek/filmer lägger också ut
SoL-Filmsproduktioner. Nostalgifilm (www.nostalgifilm.se) har använt filmklipp från
några av våra filmer i sin produktion av naturbruksfilm. I slutet av året kom en
förfrågan från Skogshistoriska Sällskapet (www.skogshistoria.se) att få erbjuda en
av våra filmer, ”Hjul i Skogen”, till sina medlemmar (Se sidan 4-5 i
www.skogshistoria.se/tidender_download.php?f=Tidender_2013_4.pdf).
2012 fyllde föreningen 75 år, och med anledning av detta anordnades en filmfestival i anslutning till årsmötet 2013, då vi tittade på gammal film och
samtalade om filmens förutsättningar i framtiden.
Föreningens medlemmar har på olika sätt understrukit angelägenheten av att slå
vakt om sin förening. Detta gäller främst naturbruksgymnasierna, vilka i
mycket stor andel är medlemmar i föreningen, till stor del beroende av goda
rekommendationer från Naturbruksskolornas Förening t. ex. vid naturbrukskonferensen i Västernorrland 2013, där vi deltog med en presentation.
Föreningen söker aktivt efter nya medlemmar och samverkanspartners för att
vidga perspektivet för sitt arbete.
Det har blivit alltmer uppenbart, att vår sektor är alltför liten för att vara
intressant för kommersiella företag inom området. Utan samverkande ideella
krafter och produktionsstöd är det inte ekonomiskt möjligt att producera
kvalitetsfilm, som sedan säljs i ett mycket begränsat antal kopior! Föreningen är
öppen för och arbetar vidare med att vidga filmutbudet inom naturbrukets
område samt att finna nya distributionsvägar för sitt viktiga filmutbud.
_______________________________________________________________________
Föreningen SoL-Film, c/o Ralph Engstrand, Rågvägen 46, 594 31 GAMLEBY
Tel. 073-935 44 05, sekreteraren@foreningensolfilm.se, www.foreningensolfilm.se
4

Styrelsens arbete under 2013
Föreningens styrelse har under 2013 ägnat sig åt följande filmprojekt:
1. ”Hästhållningen i Sverige – är den verkligen optimal för våra hästar?”
Då Jordbruksverket i slutet av 2012 beviljade bidrag till en undervisningsfilm om
skötsel av hästar, har framtagning av manus intensifierats och viss filmning
påbörjats.
2. Sondering av nya filmprojekt
Styrelsen arbetar ständigt med nya idéer som kan realiseras, när ekonomiska
förutsättningar skapas. Under året har styrelsen fortsatt sin brainstorming för att
finkamma naturbruksområdets behov av film i undervisningen, vilket bl.a. har
lett till långtgående planer för en odlingsfilm samt en allmänt hållen lantbruksfilm. Föreningen söker även synliggöra andras produktion av film inom området.
Styrelsen tar gärna emot förslag på nya filmprojekt, samtidigt som vi välkomnar
tips på nya kanaler för filmdistribution.
3. Samarbetsavtal med Nostalgifilm
Styrelsen har under hösten skrivit ett samarbetsavtal med Nostalgifilm för hur
föreningens material får användas.
Distribution
Föreningen har även under 2013 kunnat konstatera, att samarbetet med Beco
Bildproduktion, som enligt avtal svarar för föreningens distribution, fungerar
mycket bra. Adress: Beco Bildproduktion/Jesper Eggertsen, Wilsons väg 6, 532
72 AXVALL, tel. 070-661 38 32 eller 0511-627 12, bestallning@foreningensolfilm.se.
Beställning av filmer görs på ovan nämnda adress eller via föreningens hemsida
www.foreningensolfilm.se, där man kommer till ett beställningsformulär direkt från
den film man är intresserad av.
Sekretariat
Föreningens sekretariat handhas av Ralph Engstrand, Rågvägen 46, 594 31
GAMLEBY, tel 073-935 44 05, sekreteraren@foreningensolfilm.se.
STYRELSE
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret sammanträtt den 24 januari,
den 6 mars, den 21 maj, den 19 september och den 4 december, och då arbetat
med ovan nämnda frågor.
Ordinarie ledamöter
Valda till årsmötet
Agronom Göran Holmberg, Uddevalla (ordf) 2014
Fil. kand. Karin Wennerberg, LRF 2014
Fil. kand. Ralph Engstrand, Naturbruksskolornas Förening (sekr o kassör) 2014
Agronom Jesper Eggertsen, Beco Produktion, Skövde (v. ordf) 2015
Agronom Maria Elinder, Naturbruksskolornas Förening 2015
Agronom Per-Olof Thomsson, Uppsala 2015
Suppleanter
Lantmästare Jenny Höglund, LRF Ungdomen 2015
Lantmästare Anders Axelsson, Naturbruksgymnasiet Tenhult 2015
Agronom Åke Clason, Vattholma 2015
Agronom Alf Öster, Öknaskolan, Sörmlands Naturbruk 2014
Agronom Lars Helgstrand, Agmedia HB, Enköping 2014
Agronom Claes-Göran Claesson, Naturbruksskolornas Förening 2014
Hedersordförande sedan 2008
Agr. lic. Åke Andersson, Stockholm
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Revisorer
Lantmästare Ulla Qvarnström, LRF, Stockholm (ordinarie)
Agronom Jesper Broberg, vd, Hushållningssällskapets Förbund (ordinarie)
Agronom Peter Lundberg, LRF, Stockholm (suppleant)
Civ. ing. Lisbeth Åhlund, Nyköping (suppleant)
MEDLEMSKAP
Föreningens medlemsantal uppgick under året till 86. Medlemsavgiften var 500
kronor (för genom huvudman anslutna skolor, 300 kronor). Till föreningen var,
efter ett tapp av två skolor, under 2013 antalet medlemmar:
Naturbruksskolor
Skolhuvudmän
LRF med regionförbund
Hushållningssällskapens Förbund
AGRIA Djurförsäkringar

57
7
20
1
1
86

FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningens ekonomi framgår av bifogade räkenskaper. Föreningens kostnader
och intäkterna av medlemsavgifter går ungefär jämt upp. Årets provision uppgick
till 3600 kr medan en avskrivning på filmkameran med 7700 kr ledde till en
förlust för året med drygt 3000 kr.
Styrelsen uttrycker ett varm tack till Beco Bildproduktion och andra företag,
organisationer och enskilda, som samarbetat med föreningen under det gångna
verksamhetsåret.
Föreningen SoL-Film

Göran Holmberg
Ordförande

Jesper Eggertsen
Vice ordförande

Maria Elinder

Karin Wennerberg

Per-Olof Thomsson

Ralph Engstrand
Sekreterare, kassör
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Bilaga
Föreningen SoL-Films filmutbud 2013
Namn

....................................................................................

Dikalvsproduktion i Sverige ............................................
Djurvänlig hantering av får .............................................
Djurvänlig hantering av nötkreatur ..............................
Dramatiska moment i djurskötseln ..............................
Exteriörbedömning av får ................................................
Grovfoder av hög kvalitet – ensilage ...........................
Hullbedömning av svin .....................................................
Lamm året om / Utfodring av tackor och lamm .......
Permanenta elstängsel .....................................................
Seminering av får ..............................................................
Småskalig förädling, att bygga en livsmedelslokal
Utrymning av häststallar vid brand ..............................
Välmående djur på bete ..................................................
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DVD

Sålda, totalt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

13
69
266
21
12
32
0
43
3
16
5
13
34

Föreningen SoL-Film

BALANSRAPPORT EUBAS ÅRL
Utskriftsdatum:
14-01-22 15:35 /Ralph
Räkenskapsår:
1301 - 1312
Period:
13-01 - 13-12
Balansrapport EUBAS ÅRL
Konto Namn

Sida 1
IB År Ing saldo 13-01

Förändring

UB 13-12

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
1220
1229

Inventarier och verktyg
Ack avskr, invent. och verktyg

36 001,00
-21 600,00

36 001,00
-21 600,00

0,00
-7 700,00

36 001,00
-29 300,00

14 401,00

14 401,00

-7 700,00

6 701,00

Kundfordringar
500,00
Skattefordringar
18,00
Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter11 530,00
Plusgiro
16 713,83
Bank, Nordea
72 449,40

500,00
18,00
11 530,00
16 713,83
72 449,40

-500,00
0,00
-7 930,00
3 920,00
736,44

0,00
18,00
3 600,00
20 633,83
73 185,84

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
1510
1640
1790
1920
1931

Summa omsättningstillgångar

101 211,23

101 211,23

-3 773,56

97 437,67

SUMMA TILLGÅNGAR

115 612,23

115 612,23

-11 473,56

104 138,67

-48 963,48
-58 410,75

-48 963,48
-58 410,75

0,00
0,00

-48 963,48
-58 410,75

-107 374,23

-107 374,23

0,00

-107 374,23

-8 000,00
-238,00

-8 000,00
-238,00

8 000,00
227,00

0,00
-11,00

Summa kortfristiga skulder

-8 238,00

-8 238,00

8 227,00

-11,00

SUMMA SKULDER

-8 238,00

-8 238,00

8 227,00

-11,00

-115 612,23

-115 612,23

8 227,00

-107 385,23

0,00

0,00

3 246,56

3 246,56

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
2010
2019

Eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
2440
2900

Leverantörsskulder
Uppl. kostn & förb. intäkt

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT
KOMMENTARER

1220 Inventarierna är två digitalkameror, varav en är helt avskriven
1229 Avskrivning (7700:-) av en digitalkameras halva resterande bokföringsvärde
1790 Provision för försäljning av DVD-filmer 2013
2900 Felräkning på reseräkning
6410 Arvoden utbetalda till ordförande 400:- och sekreterare/kassör 900:6980 Föreningavgifter till Naturbruksskolornas förening 8000:- och arkivföreningen 2000:6990 Förtäring och styrelsemedlemmars kostnadstäckning
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RESULTATRAPPORT EUBAS ÅRL
Utskriftsdatum:
14-01-22 15:36 /Ralph
Räkenskapsår:
1301 - 1312
Period:
13-01 - 13-12
Resultatrapport EUBAS ÅRL
Konto Namn

Sida 1
Per 13-12

%

Per fg år

Uppn

Ack År

%

3 600,00
34 800,00

9
91

11 400,00
35 800,00

32
97

3 600,00
34 800,00

9
91

Summa försäljning

38 400,00

100

47 200,00

81

38 400,00

100

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

38 400,00

100

47 200,00

81

38 400,00

100

BRUTTOVINST

38 400,00

100

47 200,00

81

38 400,00

100

-17 302,00
-448,00
-450,00
-240,00
-1 300,00
-471,00
0,00
-10 000,00
-3 595,00

-45
-1
-1
-1
-3
-1
0
-26
-9

-18 164,00
-386,00
-450,00
-282,00
-1 300,00
-466,50
-21 000,00
-8 000,00
-4 239,00

95
116
100
85
100
101
0
125
85

-17 302,00
-448,00
-450,00
-240,00
-1 300,00
-471,00
0,00
-10 000,00
-3 595,00

-45
-1
-1
-1
-3
-1
0
-26
-9

-33 806,00

-88

-54 287,50

62

-33 806,00

-88

-877,00

-2

-1 321,60

66

-877,00

-2

-877,00

-2

-1 321,60

66

-877,00

-2

-34 683,00

-90

-55 609,10

62

-34 683,00

-90

3 717,00

10

-8 409,10

-44

3 717,00

10

-7 700,00

-20

-10 800,00

71

-7 700,00

-20

-7 700,00

-20

-10 800,00

71

-7 700,00

-20

736,44

2

1 159,85

63

736,44

2

736,44

2

1 159,85

63

736,44

2

-3 246,56

-8

-18 049,25

18

-3 246,56

-8

Årets resultat

0,00

0

-13 346,83

0

0,00

0

Summa årets resultat

0,00

0

-13 346,83

0

0,00

0

-3 246,56

-8

-31 396,08

10

-3 246,56

-8

RÖRELSENS INTÄKTER
Försäljning
3013
3030

Provision, Video/DVD
Medlemsavgifter

Övriga kostnader
5800
6110
6211
6250
6410
6570
6590
6980
6990

Resekostnader
Kontorsmaterial
Fast telefoni
Postbefordran
Styrelsearvoden
Bankkostnader
Övriga externa tjänster
Föreningsavgifter
Övriga externa kostnader

Summa övriga kostnader
Arbetskraft
7331

Egen bil, Skattefritt

Summa arbetskraft
RÖRELSENS KOSTNADER
RESULTAT FÖRE AVSKR
Avskrivningar
7830

Avskrivning på maskiner o inv

Summa avskrivningar
Finansiella intäkter/kostn
8311

Ränteintäkter från bank

Summa finans intäkter/kostn
RESULTAT FÖRE SKATT
Årets resultat
8999

BERÄKNAT RESULTAT
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Förslag till verksamhetsplan för Föreningen SoL-Film 2014
Vision för Föreningen SoL-Film
Föreningen SoL-Film är en ledande producent av undervisnings- och rådgivningsfilmer av hög kvalité
inom naturbruksområdet i Sverige. Föreningen har ett nära samarbete med de olika branscherna
inom naturbruk och är en naturlig samarbetspartner till dessa. Föreningen har ett samarbete med
producenter av undervisnings- och rådgivningsfilmer av hög kvalité inom naturbruksområdet i
Europa, där vi samproducerar eller anpassar och distribuerar deras filmer Sverige
Verksamhetsidé
Bilder för att berika och befästa naturbrukskunskap
Mål
Att producera 1 film om året - Att distribuera 100 filmer per år
SoL-Film producerar film för
Skolor och andra organisationer som arbetar med utbildning inom Naturbruk
Personer med intresse av naturbruket
För varje ämnesområde och film specificeras målgruppen mer i detalj
Pågående filmproduktion 2014
Häst
Områden för filmproduktion där föreningen skall undersöka behov och finansieringsmöjligheter
under 2014
Maskiner odling
Hund
Djurskyddsbestämmelsernas inverkan på matkvalitén

Trädgård odling - anläggning
Naturturism
Lantbruksdjur

Andra områden för filmproduktion, av intresse, som föreningen identifierat men inte prioriterar
under 2014 är
Arbetsmiljö
Entreprenörskap – Marknadskommunikation
Livsmedelsförädling
Energi
Lantbrukets byggnader

Biodling
Exotiska djur
Skog – Jakt – Viltvård
Biologisk mångfald

Övriga prioriterade verksamheter
Föreningen avser att fortsätta se på hur distributionen av filmerna skall ske.
Filmernas pedagogiska utformning är en viktig fråga som föreningen avser att fortsätta arbeta med.
Möjligheterna att, i egen regi, skapa ”historiska filmer” av föreningens filmmaterial undersöks vidare.
_______________________________________________________________________
Föreningen SoL-Film, c/o Ralph Engstrand, Rågvägen 46, 594 31 GAMLEBY
Tel. 073-935 44 05, sekreteraren@foreningensolfilm.se, www.foreningensolfilm.se
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PROTOKOLL
2014-03-06
ÅRSMÖTE
LRF, Stockholm

Årsmötet hålls efter ett av Naturbruksskolornas Förening och Föreningen SoL-Film
anordnat Läromedelsseminarium om framtidens läromedel, där Håkan Hallberg från
Natur & Kultur, 10 deltagare från 7 naturbruksskolor samt samarbetslektor Helena
Aronsson från SLU och Föreningen SoL-Films styrelse deltog.
§1

Öppnande

Ordförande Göran Holmberg hälsar de församlade välkomna till föreningens 77:e
årsmöte och förklarar ordinarie årsmötet 2014 för öppnat.
§2

Val av mötesfunktionärer

Årsmötet utses Göran Holmberg till ordförande och Ralph Engstrand till sekreterare.
§3

Kallelse

Kallelse till årsmötet anses ha skett på stadgeenligt sätt.
§4

Föredragningslista

Föredragningslistan för årsmötet godkänns.
§5

Val av protokolljusterare

Till protokollsjusterare utses Alf Öster och Anders Axelsson.
§6

Justering av röstlängd

De närvarande i årsmötet, Göran Holmberg, Jesper Eggertsen, Per-Olof Thomsson, Karin
Wennerberg, Anders Axelsson, Alf Öster, Claes-Göran Claesson, Åke Classon och Ralph
Engstrand, anses samtliga vara röstberättigade i årsmötet.
§7

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Samtliga deltagare har tagit del av verksamhetsberättelsen för år 2013, och den anses
därför som föredragen utan att behöva uppläsas.
Ralph Engstrand presenterar den ekonomiska rapporten för 2013, vilken visar ett resultat
på 3 717 kr. före avskrivning och ett slutresultat på – 3 246:56.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten
och med stor tacksamhet lägga dessa till handlingarna.
§8

Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse uppläses och läggs med tacksamhet till handlingarna.
§9

Ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och
kassaförvaltaren ansvarsfrihet för år 2013.

_______________________________________________________________________
Föreningen SoL-Film, c/o Ralph Engstrand, Rågvägen 46, 594 31 GAMLEBY
Tel. 073-935 44 05, sekreteraren@foreningensolfilm.se, www.foreningensolfilm.se

§ 10

Verksamhetsplan för 2014

Årsmötet fastställer den av styrelsen utarbetade verksamhetsplanen för 2014.
§ 11

Medlemsavgifter

Årsmötet beslutade förra året om oförändrad medlemsavgift för år 2014, vilket innebär
500 kr för direktansluten medlem och 300 kr för kollektivt ansluten skola där även
huvudmannen betalar en medlemsavgift.
Samma belopp fastställs för år 2015.
§ 12

Beslut om ersättningar

Årsmötet beslutar om ersättningar för 2014 i enlighet med valberedningens förslag:
- 400 kr till ordförande för telefonkostnader m.m.
- 75 kr till revisorerna
- 45 kr/sammanträdesdag i kostnadsersättning till styrelseledamöter
- ersättning för verifierade resekostnader
- kostnadsfri förtäring vid sammanträden istället för traktamente
- ersättning till sekreterare i samråd mellan styrelsen och Naturbruksskolornas Förening
§ 13

Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

Årsmötet beslutar att antalet ordinarie ledamöter och suppleanter skall vara detsamma
som tidigare år, d.v.s. sex av vardera.
§ 14

Styrelseval

I enlighet med valberedningens förslag väljs följande styrelseledamöter:
Göran Holmberg, Ralph Engstrand samt en ny ledamot som utses av LRF såsom ersättare
för Karin Wennerberg väljs för en tvåårsperiod till årsmötet 2016.
Per-Olof Thomsson, Jesper Eggertsen och Maria Elinder kvarstår till årsmötet 2015.
Följande suppleanter väljs:
Alf Öster, Lars Helgstrand och Claes-Göran Claesson väljs för en tvåårsperiod till
årsmötet 2016.
Anders Axelsson, Jenny Höglund och Åke Clason kvarstår till årsmötet 2015.
§ 15

Val av revisorer

Som revisorer till årsmötet 2015 utser årsmötet på valberedningens förslag:
Ulla Qvarnström och Jesper Broberg som ordinarie revisorer samt Peter Lundberg och
Lisbeth Åhlund som suppleanter.
§ 16

Övriga ärenden

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utse valberedning inför nästa årsmöte.
Ett stort tack riktas till avgående styrelseledamoten Karin Wennerberg.
Årsmötet konstaterar, att det blev ett spännande läromedelsseminarium, från vilket vi
ser fram emot en värdefull dokumentation, och riktar ett varmt tack till de ansvariga för
anordnandet av seminariet.

