Protokoll Styrelsemöte Naturbruksskolornas förening
Tid och plats: 7 juni 2018 kl. 10 – 16
Skolverkets lokaler, Flemminggatan 14
Närvarande:
Bo Wiberg Ordförande, Per Hallén sekreterare, Anneli Gunnars, Elin Dahm, Elisabeth Bringer
Hallberg, Anna Giljam Nilsson, Urban Vikström. På telefon från 1300 Peter, Maria, Stefan,
Helena
Adjungerad; Maria Elinder

Presentation av deltagarna i styrelsemötet samt genomgång av styrelsearbetet.
1. Val av sekreterare, Valdes Per Hallén justerare valdes Anneli Gunnars
2. Bo redovisar föregående protokoll samt dagens styrelsepunkter.
3. Utvärdering av NB konferensen. Överlag bra feedback från konferensen viss praktiska
saker bör ses över till nästa konferens. Årsmötet upplevdes från vissa att var för intern,
styrelsen ser över rutinerna och tar med detta till nästa konferens. Styrelsen beslutar att ge
Bo och Elisabeth oberoende av varandra firmatecknare rättigheter.
Ansvarsområden styrelsen
Häst
Naturturism
Skogsbruk
Lantbruk
Trädgård
Hund
Djur/Djurvård
Internationella kontakter
Remissvar
Kassör
Projekt

Anna Giljam Nilsson
Anneli Gunnars
Peter Nyman
Stefan Larsson
Per Hallén
Helena Esbjörnsson
Urban Vikström
Bo Wiberg/ Anneli Gunnars
Elin Dahm/Urban Vikström
Elisabeth Bringer Hallberg
Bo Wiberg

Mf
LAMK
Fortbildning
Läromedel
Vice Ordförande

Bo Wiberg
Stefan Larsson
Peter Nyman/Per Hallén
Elisabeth Bringer Hallberg
Anneli Gunnars

4. Beslut om omfattning för Maria Elinders och Jeanett Rousus tjänster. Förslaget ligger att
utöka Marias tj till 80%, styrelsen ger i uppdrag till ordförande att lösa enligt lagt förslag.
Jeanett Rousu erbjuds 20% tjänst efter sommaren detaljer kring detta löses av ordförande.
5. Naturturism, Anneli rapporterar från yrkesnämnden, skolverket har fått in remissvaren
Anneli har sonderat med skolverket, skolverket verkar att ta till sig vad som skrevs i
remissvaren kring kurser och utbud i ny inriktningen naturturism. Nya ämnet
naturvägledning skal ut på ny remissvända till hösten där man vill ha namnet naturturism.
Examens mål och poäng skall läggas till regeringen om några veckor.
Landsbygdsnätverket, Anneli har närvarat i nätverket man har träffats inom Estland
Finsand om att samarbeta kring landsbygdsutveckling och utbildningar.
Per Hasselberg har tagit upp att ha en nationell samverkan, Bo har närvarat i det
första mötet kring detta.
6. Beslut om medlemskap, styrelsen beslutar att godkänna medlemskap för Realgymnasiets
naturbruksgymnasier från 1 juli. Styrelsen godkänner Marina läroverket medlemskap
efter kompletterande uppgifter. Styrelsen ger ordförande i uppdrag att bevilja
medlemskap efter detta inkommit.
7. Medlemsläget och ekonomin. Till nästa styrelsemöte tittar styrelsen över
verksamhetsplanen för att harmonisera uppdragen inför kommande verksamhets år.
8. Elevstatistiken, Ralph har samställt information om sökande från Nb skolorna, ca 8,4%
ökning av elevtalet under kommande LÅ.
9. Preliminärt Konferens nästa år 10 till 12 april 2019 Gävleborg, anordnare Realgymnasiet.
10. Marknadsföringsdag 2018 torsdag 20/9 samt förslag forts. 21/9 för de som vill samt
styrelse 21/9
11. Bordlades till nästa styrelse möte.
12. Bordlades till nästa styrelse möte
13. Läromedel. Behov ”NB-profilerad matematik, det finns ett dansk segeförlag som har
Matte bok inriktat mot lantbruk.
14. Projekt på gång: Maria
a. Attraktionskraft Naturbruk – Jordbruksverket: rekrytera ny projektledare. Pengar från
jordbruksverket rekvisition 2 och 3 det finns 400.000 kvar samt eventuellt ytterligare
300.000.
b. Entreprenörskap i skolan – Skolverket: Ansökan skickades in entreprenörskap efter
beslut har föreningen tilldelats 175.000 kr.
c. Motverka främlingsfientlighet. Föreningen har fått avslaget från ansökan om medel
d. Worldskills Yrkes-SM 2018 Uppsala och 2020 Helsingborg, samverkan NB – YN
15. EUROPEA: Anneli informerade om EUROPEA mötet där reflektionen om att Sverige
var representerade med 2, föreningen skall försöka lobba för att fler skolor deltar samt ett
förslag att föreningen instiftar stipendier för att öka deltagande. Bo och Anneli
återkommer till styrelsemöte för eventuellt beslut.

16. Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) www.siani.se/sv/. David
Falk presenterar SIANI Se bifogad PP. Styrelsen ger ett förslag att SIANI bjuds in till
nästa NB konferens i Gävle. Vi lägger upp kontakt uppgifter på hemsidan samt PP
17. Worldskills Yrkes-SM 2018 Uppsala och 2020 Helsingborg, samverkan NB – YN
18. Bordlades till nästa styrelsemöte
19. Inga övriga frågor anmälda
20. Nästa styrelsemöten den 21 september plats LRF lokaler Franzéngatan Stockholm
Vid protokollet:
Per Hallén
____________
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