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Närvarande
Bo Wiberg
Per Fermvik
Elisabeth Bringer Hallberg
Anneli Gunnars
Lars Unné
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Mimmi Andersson
Peter Nyman
Maria Elinder
Dagordning
1. Val av justerare
Peter Nyman
2. Föregående protokoll

3. Medverkan/representerande i olika sammanhang.
Bosse deltar i en hearing med Skogsstyrelsen 10/2 -17.

4. Marknadsföring. Nytt datum för utbildningsdag är 24 mars för skolornas marknadsförare
i sociala medier samt datum för Mf dagen 21/9.
Önskemål har kommit om mer ”give aways” när vi är ute på mässor. Förslag är pennor
eller nyckelband. Stick ut knapparna är slut.
Vi föreslår att vi köper in nyckelband den här gången och struntar i stick ut- knapparna.

5. Projekt på gång:
a. Nytt projekt Attraktionskraft NB i samverkan med Hushållningssällskapet.

Annie har varit på möte för att se om vi kan vara med i World skills i framtiden. Flera av
våra yrkesområden finns inte med där nu. I andra branscher drivs detta av branschen inte
i första han av skolorna. Vi tar upp frågan med NYN.
b. Värdegrund/ motverka främlingsfientlighet, planering inför år 3
De pengar vi fått för tredje året har vi inte haft möjlighet att använda. Projektet är därför
avbrutet och pengarna har betalats tillbaka.
c. Projektmedel Entreprenörskap. Ev. ny fortbildning Entreprenörskap 15 hp m SLU?
Tidigare medel har använts på ett bra sätt och vi fortsätter att söka pengar för fortsatt
arbete.
d. Integration.
LRF migrationsforum: träffar sker regelbundet.
Hushållningssällskapet har anställt Emelie Karlsson på 30 % som skall arbeta för att öka
attraktionskraften för naturbruk hos personer med utländsk bakgrund. Även Annie H
jobbar med detta.

6. Peter Aspengren, pedagogisk utvecklare SLU informerar om lärplattformar ur ett
kompetensutvecklingsperspektiv.
Information om de olika it- lösningar som SLU använder sig av. Hippologutbildningen
försöker just nu distansundervisning mellan sina hippologcentra.
”Film i undervisning” – sida på SLUs hemsida: verktyg mm kring it- baserad
undervisning.
MOOC- Massive open online course, finns inom nästan alla ämnesområden.
Planetery bounderies and human opportunities

7. Läget för naturturismen.
Förslaget blev stoppat i väntan på hur det blir med nya gymnasieutredningen och att
frågan skall utredas och behandlas i samband med den.
Vi behöver jobba mer mot politiken och gärna tillsammans med naturturismens
representanter i nationella programrådet.
Annelie skriver på ett svar på Bengt Weidows presentation.
Arbetet med att få till en yrkesnämnd måste tas upp igen, Maria går vidare med detta.

8. Naturbrukskonferensen i Halland 2017, 5-7/4. Innehåll, tema, mm.
Landsbygdsministern är inbjuden, kunde ev. komma men i så fall på fredag em. Bosse
försöker få honom så nära i anslutning till lunchen som möjligt.
Stefan Larsson önskar hjälp med att beräkna kostanden för konferensen. Förslag är att
Stefan kontakter de ansvariga för konferensen i Rättvik för att få något att utgå ifrån.
Stefan gör ett utkast till budget som vi kan bolla. Maria och Jeanette pratar med honom.

Program för konferensen, se bil. 1
Med inbjudan skickas ett brev där vi förklarar hur vi har resonerat när vi har valt årets
tema.
Vi bjuder in nationella programrådet, representant från Skolverket (Torun Rudin), SLU
och representanter från näringarna.

9. Underlag till årsmötet, d v s ekonomiska handlingar, medlemsläget, material till
valberedningen. Undertecknande av verksamhetsberättelse.
Se bil. 2

10. Kristina Juhlin, avdelningsdirektör SLU ger SLUs syn på gymnasieutredningen.

11. SLU är i princip klara med sitt remissvar. Många områden berör bara högskolan indirekt
och man har valt att fokusera på det.
Enhetliga behörighetsprogram tycker SLU är bra. Tror att skilda krav stämplar
yrkesprogrammen så att eleverna väljer bort dem.
Grundläggande och särskild behöriget tycker att förslaget är bra, i synnerhet när det gäller
Naturbruksprogrammet.
Programråden, SLU tycker att högskolorna också skall ha en plats i dessa eftersom även
yrkesprogrammen är högskoleförberedande. Programråden måste tänka mer långsiktigt.
SLU tycker att det är bra att Estetisk ämne läggs till.
Högskoleförberedande programmen. Utredning gör gällande att dessa är väl fungerande.
SLU tycker dock att de ser att många elever från dessa ofta har valt bland kurser och kan
komma vidare till högskolan med särskild behörighet men utan grundläggande
behörighet.
Samtidigt pågår en översyn av Högskolans behörighetssystem - Tillträdesutredningen.
Väldigt lika utbildningar kan ha olika behörighetskrav. Meritpoängen tycker SLU också
fungerar dåligt. SLU vill att de två utredningarna samordans.

12. En attraktiv gymnasieutbildning för alla SOU 2016:77.
Alla går igenom utredningen. Elisabeth och Per går igenom utredningen och tar fram
förslag på vilka delar vi vill svara på. Ska vara klart senast måndag v8.
http://www.regeringen.se/remisser/2016/11/remiss-av-sou-201677-engymnasieutbildning-for-alla--atgarder-for-att-alla-unga-ska/

13. Remiss av landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1
Fokus på kap 4, kompetensförsörjning.

14. Läromedel

a. Ny bok i fältmekanisering. Intresse finns att omarbete denna. Det finns 50 000kr i
medel för att göra en förstudie kring behov, omfattning, nivå och om den ska finnas
digitalt. Lennart Sörkvist och Lars Noiman gör studien.
b. Bidrag till Mjölkboken. Boken är klar. Maria Eriksson har beslutat att ge ut den på eget
förlag. Maria tar alla risker själv och har därför frågat om det finns möjlighet till
ekonomiskt stöd. Föreningen har en del pengar som vi har fått från Naturbrukslärarnas
förening och SOL- film som vi kan använda till detta. Fler har aviserat liknande
önskemål. Vi bör därför utlysa denna möjlighet så att fler vet om att den finns. Vi måste
också ta fram kriterier för vad som krävs för att få ta del av dessa pengar.
Vi beslutar att Mjölkboken som nu är färdig får 25 000kr och att vi tar fram riktlinjer för
hur ansökan och tilldelning skall ske framöver.

15. Kvalitetssäkring av hästgymnasier.
HYN jobbar med att ta fram en kvalitetssäkring av skolor med hästutbildning. De
kommer att informera om detta på träffar i Flyinge och Strömsholm. Mimmi bevakar och
återkommer med mer information.
16. Föreningen Sol-film –
Telefonmöte torsdag 9/2-17. Mer information på nästa möte.

17. Ralph slutar till sommaren.
I budgeten finns ca 300 000kr avsatt för lön. Vi föreslår att erbjuda Emelie Karlsson som
jobbar på Gamlebygymnasiet 25 % från och med 1/3- 17 tom 30/6- 18. Emelie är då
anställd av Gamleby men föreningen betalar 25 % av hennes tjänst. Maria pratar med
Gamleby och Emelie.

18. Gemensam diskussion om framtidsfrågor för styrelsen och föreningen, fortsatt diskussion
från förra mötet. Även kvällen utnyttjas till detta.

19. Besök onsdag 10.30;Wiktoria Bondesson LRF
Wiktoria sjuk så punkten utgår.

20. Besök onsdag 11.00; Prorektor Karin Holmgren samt vice rektor med samverkansansvar
Erik Fahlbäck

21. Styrelsens övriga frågor
Ungullbagge
10st nomineringar har kommit in från: August Kobb, Kvinnersta, Lillerud, Munkagård,
Nordvik, Rättvik/Stiernhöök, Stora Segerstad, Svalöf, Vreta och Ösby.

Maria mailar ut nomineringarna och styrelsen (minus Elisabeth och Peter) utser vinnare
innan konferensen.

22. Nästa möte
Telefonmöte kring upplägg och ansvarsområden under konferensen, 23/3 kl. 10.0012.00.

Vid protokollet:

……………………………
Mimmi Andersson

Justeras:
………………………..
Bo Wiberg

……………………………..
Per Fermvik

