
Protokoll fört vid årsmötet för Naturbruksskolornas förening 
2018-04-26 – 27 

 

§1 Mötet öppnas av ordförande Bo Wiberg. En kort presentation av konferensens 

innehåll och tema ”samverkan på riktigt” genomförs. Medlemmarna finner att 

kallelsen gått ut i vederbörlig ordning tre veckor innan mötet.  

§2 Fastställande av röstlängden skjuts upp till eventuellt behov uppkommer under mötets 

gång. 

§3  Till ordförande för mötet väljs Bo Wiberg, protokollssekreterare Monica Blomberg 

samt protokolljusterare Sofie Alvarsson och Tova Johansson. 

§4  Verksamhetsberättelsen har gått ut till skolorna inför mötet och finns tillgänglig på 

Naturbruksskolornas förenings hemsida. Vissa punkter lyfts fram.  

Ny bok är framtagen inom naturbruksområdet – Växtodlingens grunder av Bengt 

Weidow. Anneli Gunnars är invald i Landsbygdsnätverkets styrgrupp.  

Verksamhetsberättelsen godkänns. 

§5  Ekonomiska rapporten gås igenom av kassör Elisabet Bringer Hallberg och godkänns. 

Föreningens omsättning har ökat p g a ett EU-finansierat projekt. Antalet 

medlemsskolor i föreningen ökar.    

§6  Pälle Höglund och Elisabeth Broberg Lewén redovisar revisionsberättelsen.  

§7 Årsmötet beslutar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 

 

Mötet ajourneras och återupptas 2018-04-27 

 

§8 Styrelsens förslag till verksamhetsplan inför kommande år gås igenom och godkänns  – 

se bilaga. 

 Markandsföringsplanen gås även den igenom och godkänns – se bilaga. Följande 

punkter lyfts fram: 

Skolorna uppmanas skicka in foton från sina verksamheter att använda i 

marknadsföringsmaterial och på sociala medier. Skolorna uppmanas också anmäla 

intresse om man vill delta i marknadsföringsgruppen riks. Gemensam 

marknadsföringsdag planeras på LRF Stockholm torsdag 20/9 med fortsättning 21/9, 

enligt önskemål från föregående års utvärdering. 

 Projektplanen gås också igenom och godkänns – se bilaga. Följande punkter lyfts fram: 

 Skolor uppmanas att möjliggöra för medarbetare att delta vid gemensam fortbildning 

månd-tis vecka 44. Möjlighet finns att maila in önskemål eller planerade fortbildningar 

till  peter.nyman@vgregion.se .  

mailto:%20peter.nyman@vgregion.se


 Det informeras om att det finns möjlighet att söka bidrag på 25 000 kr hos föreningen 

för att ta fram läromedel inom NB-näringen och sen ge ut det på eget förlag.  

 Agrolympics i Portugal är på gång nu i september. Munkagårdsgymnasiet tillsammans 

med Stiernhööksgymnasiet kommer tillsammans att formera ett lag. Vi har fått 

förfrågan om att arrangera detta kommande år men inget beslut är ännu taget. 

§9 Budget för 2018 redovisas av Elisabet Bringer Hallberg. Verksamhetsplan och budget 

för kommande verksamhetsår 2018 godkänns. 

§10 Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift för kommande verksamhetsår vilket 

godkänns 

§11 Till ordförande i Naturbruksskolornas förening för en tid av 1 år omväljs Bo Wiberg. 

Till styrelseledamot i 2 år väljs Stefan Larsson, istället för avgående Mimmi Andersson. 

Anneli Gunnars omväljs för en tid av 2 år och Elisabeth Bringer Hallberg i 1 år.  

Eftersom Per Fermvik fått nytt uppdrag på Skolverket görs ett fyllnadsval av Elin Dahm 

för en tid av 1 år.  

Till suppleanter för en tid av 1 år väljs Anna Giljam Nilsson. Ett fyllnadsval för en tid av 

1 år av Helena Esbjörnsson istället för Marcus Zetterlund görs samt Urban Vikström för 

Stefan Larsson som valdes som ordinarie i styrelsen. 

Till revisor för kommande revisionsår väljs Ingela Appelsved och Ola Lundmark. 

Till valberedning väljs Hans Martinsson (syd) som sammankallande, Claes-Göran 

Claesson (mitt) och Stig Liljergren (norr). 

§12 Det förslag till skrivelse angående Alliansens förslag som tagits fram av styrelsen, 

diskuteras. Det återremitteras till styrelsen för genomgång innan det skickas vidare.  

§13 Bo Wiberg tackar för förtroendet att fortsätta leda föreningen även kommande 

verksamhetsår. Därefter avslutar han årsmötet. 

 

 

Sekreterare 

 

……………………………………….. 
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