
 

 

 

Protokoll från styrelsemöte på LRF, Franzengatan 6 Stockholm 2017-05-16 

 

Närvarande: Bo Wiberg 

 Mimmi Andersson 

 Peter Nyman 

 Anneli Gunnars 

Per Hallén 

 Elisabeth Bringer Hallberg 

 Elin Dahm 

 

Adjungerade: 

Maria Elinder  

 

 
 

 

1. Val av justerare 

Anneli Gunnars 

 

2. Föregående styrelseprotokoll 7-8/2 samt årsmötesprotokoll  
Ok 

 

3. Uppföljning NB-konferensen; utvärdering.  

Mycket positivt från deltagarna från utvärderingen och muntligt på plats. Några saker 

som kunde gjorts annorlunda framfördes men hade mest med kost och lokaler att göra, 

inte programmet.  

Tips till nästa år: Fortsätta på det inslagna spåret, hur ändrar vi på synen på 

Naturbruksprogrammet?  

Årsmötesprotokoll justerat av Anneli, Mimmi skickar det till Rättvik. 

Tagna beslut för VP 2017 kvarstår. 

Konstituering av styrelsen (se sist i protokollet). Firmatecknare Elisabeth Bringer 

Hallberg och Bo Viberg. Bo och Elisabeth tecknar firman för Naturbruksskolornas 

förening var för sig.  

Nästa årsmöte blir i Västervik, Gamlebygymnasiet. Förslag på datum onsdag 12/4 till 

fredag 14/4.  

 

 

 

 



4. Rapporter från medverkan/representerande i olika sammanhang 

   

 Integration. Bo och Maria har varit på träff med LRF kring pågående projekt. Bo är 

inbjuden av Landsbygdsnätverket till en frukostträff i Riksdagshuset 8juni 

angående integrationsfrågor och landsbygden.    

 Landsbygdsnätverket. Det har inte varit något möte ännu så Anneli har inget att 

rapportera. 

 

5. Info-punkt om arbetet med Naturturismens yrkesnämnd.  

Mer tid behövs för att konstituera en yrkesnämnd. Telefonmöten har hållits och ett möte 

är planerat till hösten. 

Målet är att vi ska kunna dra oss ur nämnden så fort den fungerar självständigt. Maria 

fakturerar sin tid till skolföreningen. Önskemålet är att det i fortsättningen skall finnas 

pengar i nämnden så att skolföreningen inte skall behöva gå in med pengar.  

  

6. Diskussion om konsekvenserna av senaste beskedet om naturturism som ny 

inriktning samt att förslaget om egen inriktning för häst dras tillbaka.  

Föreningen behöver fortsätta att bevaka frågan och stå upp för vår åsikt i frågan.  

 

7. Medlemsläget och ekonomin.  

Naturlära i Hälsingland beviljas bli ny medlem från och med januari 2018. 

Realgymnasiet i Göteborg och i Linköping beviljas också medlemskap från och med juli 

2017.  

 

Projektet attraktionskraft finansieras av projektmedel från Jordbruksverket och betalas ut 

i efterskott. Det innebär det att det finns risk för likviditetsbrist. Styrelsen ger Elisabeth i 

uppdrag att ansöka om kredit för att täcka kostnader tills projektpengarna betalas ut.  

I huvudsak ser medlemsläget och ekonomin bra ut. 

 

8. Elevstatistiken och enkäter.   

Emelie har skickat ut frågan till medlemsskolorna hur många sökande man har nu i första 

sökomgången. Hon har också påbörjat utformningen av enkäten som ska gå till de nya 

ettorna i höst. Annelie efterfrågar en ny uppföljning för att se var de elever som går 

naturturism tar vägen efter sin gymnasieutbildning. Annelie och Maria utformar frågorna. 

Maria och Emelie kontaktar de skolor som var med i förra omgången och ber dem 

genomföra uppföljningen igen.  

 

9. Läromedel.  

Förstudien av behovet av behov av böcker om maskiner inom lantbruket har genomförts. 

Lars och Lennart som har utfört uppdraget har dragit över budget och ansöker om mer 

pengar. Styrelsen tycker att de har fått de pengar som var överenskommet och de får 

själva stå för det överskjutande beloppet.  

Bengt Weidow har tänkt revidera ”Växtodlingens grunder” och beräknar vara klar med 

den innan årslutet.  

 

10. Föreningen Sol-film 

Sol- film håller på och avveklar och avsikten är att pengarna som finns i föreningen 

föreslås överföras till NF användas till läromedelsutveckling.  

 

 

11. Marknadsaktiviteter 



Marknadsföringsdag 21/9, utveckling av naturbruk.se, Facebook, mm. Alla skolor har fått 

uppmaning att lämna förslag på föreläsare och tema till marknadsföringsdagen. Förslag är 

att vi bjuder in Alexandru Panican som inspirationsföreläsare och efter föreläsningen 

workshop.  

Utvecklingsförslag från Emelie, se bil 1. Bo och Maria tar med förslaget till 

marknadsföringsgruppen. 

 

12. Projekt på gång: 

a. Attraktionskraft Naturbruk – Jordbruksverket 

Fortskrider enligt plan.  

b. Entreprenörskap i skolan – Skolverket  

c. Ev. ny ansökan Värdegrund/ motverka främlingsfientlighet - MUCF 

Bo deltar i ett möte som MUCF har i Stockholm 8 juni. Efter det ser vi om vi har någon 

projektidé.  

 

13. Tillträde för nybörjare –ett öppnare och enklare system för tillträde till 

högskoleutbildning SOU 2017:20 Remissvar senast 20 juni. 

Elisabeth skriver ett förslag på remissvar och skickar till övriga styrelsen.  

 

14. Fortbildningar inför hösten, regionalt/centralt . 

 Måndag v44 är lokal bokad på LRF. Peter skickar ut uppmaning till skolorna att meddela 

om de har några planer kompetensdagar under nästa läsår och framförallt v44. Punkten 

tas upp igen nästa styrelsemöte.  

 

NF styr sluten diskussionsgrupp via Fronter eller motsv. Går det att lösa via någon skola? 

 

15. EUROPEA.  

Nästa möte sammanfaller med marknadsföringsdagen så ingen från styrelsen kommer att 

åka.  

 

16. Styrföreningens övriga frågor 

 

Vi har fått en inbjudan från Ryssland att skicka två elever plus tre personal att delta i 

tävling i skog (lite oklart vad). Peter Nyman tar med sig frågan.  

 

SLU har önskat samtal kring hur SLU samverkan med aktörer utanför akademin ser ut. 

Ett mail går ut till medlemsskolorna och Bo svarar till SLU att vi vill scanna av läget och 

sen gärna träffa dem på nästa styrelsemöte. 

 

  

17. Nästa möte fredagen 22/9 

Hela styrelsen inklusive suppleanter då vi är så få på dagens (16/5) möte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naturbruksskolornas förenings styrelse 2017 
 

 

Ordförande, Marknadsföring, Projekt, Europea 

 

Bo Wiberg 

Grans Naturbruksgymnasium, Box 598, 943 28 ÖJEBYN 

Tel: 0911-23 31 50 

Mobil: 070-574 26 46 

E-post: bo.wiberg@edu.nll.se 

Övrigt: Skolchef, Grans Naturbruksgymnasium 

 

V. ordförande, Reformer, ansvar Naturturism 

 

Anneli Gunnars 

Älvdalens Utbildningscentrum, Box 54 , 79622 ÄLVDALEN 

Tel: 0251-59 70 14 

Mobil: 070-382 28 00 

E-post: anneli.gunnars@alvdalen.com  

Övrigt: VD/Rektor, Älvdalen Utbildningscentrum 

 

Sekreterare, Reformer, ansvar Hund 

 

Mimmi Andersson 

Grans Naturbruksgymnasium, Box 598, 94328 ÖJEBYN 

Tel: 0911-23 31 20  

Mobil: 070-663 30 72 

E-post: mimmi.andersson@edu.nll.se  

Övrigt: Verksamhetschef, Grans Naturbruksgymnasium 

 

Kassör, Läromedel, ansvar Häst 

 

Elisabeth Bringer Hallberg 

Vretagymnasiet, Järngården 3, 590 76 VRETA KLOSTER 

Tel: 013-22 79 06 

Mobil: 070-298 88 47 

mailto:bo.wiberg@edu.nll.se
mailto:anneli.gunnars@alvdalen.com 
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E-post: Elisabeth.Bringer.Hallberg@regionostergotland.se 

Övrigt: Rektor, Vretagymnasiet, Naturbruksgymnasiet i Östergötland 

 

Marknadsföring och  Mässor 

 

Per Fermvik 

Öknaskolan, 61199 TYSTBERGA 

Tel: 0155-26 48 03 

Mobil: 070-208 24 11 

E-post: per.fermvik@oknaskolan.se  

Övrigt: Rektor, Öknaskolan Sörmlands Naturbruk 

 

Ansvar Skogsbruk, Fortbildning 

 

Peter Nyman 

Stora Segerstad, 330 21 REFTELE 

Tel: 0371-58 46 16 

Mobil: 070-643 36 66 

E-post: peter.nyman@rjl.se 

Övrigt: Rektor, Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

 

Läromedel, ansvar Trädgård 

 

Per Hallén 

Naturbrukskansliet, Regionens Hus , 541 80 SKÖVDE 

Tel:  

Mobil: 072-240 22 06 

E-post: per.i.hallen@vgregion.se 

Övrigt: Områdeschef utbildningstöd/Verksamhetchef elevhälsan, Västra Götalands 

Naturbruksskolor 

 

Suppleant 

 

Marcus Zetterlund 

Masvägen 15, 795 32 RÄTTVIK 

Tel: 0248-704 66 
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Mobil: 072-526 01 66  

E-post: marcus.zetterlund@rattvik.se 

Övrigt: Rektor, Stiernhööksgymnasiet, Rättvik 

 

Suppleant, ansvar Lantbruk 

 

Elin Dahm 

Jälla gård, 755 94 UPPSALA 

Tel: 018-727 23 23 

Mobil: 070-464 64 71 

E-post: elin.dahm@uppsala.se 

Övrigt: Rektor, Jällagymnasiet, Uppsala 

 

Suppleant, ansvar Djurvård 

 

Stefan Larsson 

Björkängsvägen 25, 432 78 TVÅÅKER 

Tel: 0340-48 09 77 

Mobil: 070-646 52 19 

E-post: stefan.a.larsson@regionhalland.se 

Övrigt: Driftchef, Munkagårdsgymnasiet, Region Halland 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 …………………………… 

 Mimmi Andersson 

 

 

  

Justeras: 

 

 

 ………………………..          …………………………….. 

Bo Wiberg                           Annelie Gunnars 
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