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PROTOKOLL: Årsmöte Naturbruksskolornas förening 2019-04-11 – 12  

i samband med Rikskonferens Naturbruk 2019 i Högbo bruk, Gävleborg 

 

1. Anmälan av kallelse: godkänns av årsmötet. 

 

2. Fastställande av röstlängd. 

 

3. Val av ordförande: sittande ordförande Bo Wiberg,  

sekreterare Märta Jensen, justerare Hans Stenberg och Ulf Svensson. 

 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse: ordförande föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för 

året 2018. Representanter från styrelsen presenterar olika insatser som de varit delaktiga i 

under året.  

Kommentarer till verksamhetsberättelsen, inga synpunkter. 

Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 

 

5. Ekonomisk redovisning för 2018, resultat- och balansräkning 

Styrelseledamot Elisabeth Bringer Hallberg presenterar den ekonomiska redovisningen. 

Föreningen har ökat i medlemsantal kraftigt vilket har genererat en vinst för året.  

Kommentarer till den ekonomiska redovisningen: inga synpunkter. 

 

6. Revisionsberättelse 

Revisorerna Ola Lundmark och Ingela Appelsved presenterar revisionsberättelsen. 

Föreningens ekonomi är god. Revisorerna rekommenderar styrelsen att sänka 

medlemsavgifterna. 

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året 2018.  

 

 

Mötet ajourneras och återupptas 2019-04-12 

 

8. Styrelsens redovisning och mötets synpunkter avseende verksamheten framåt 

a) Myndighets- och näringslivskontakter  

Föreningen jobbar kontinuerligt med att företräda skolorna genom att samverka med 

myndigheter och näringsliv, bevaka våra frågor och framför synpunkter. 

 

b) Marknadsföringsaktiviteter, utveckling av naturbruk.se och beslut om 

kommunikationsplan 
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Maria Elinder och Bo Wiberg presenterar förslag och idéer för marknadsarbetet 

framöver: 

Exempel på externt arbete 

Synas med branschen i Jobba grönt 

Vidareutveckla naturbruk.se 

Ta fram en ny folder om Naturbruksprogrammet 

Nyttja gemensamma filmer, vepor mm på mässor 

Synas gemensamt i media, pressmeddelanden osv.  

Mjölkpaneler med info om NB-programmet 

Exempel på internt arbete 

Kommunikationsgrupp för NB riks 

Samverkan mellan skolor och branscher 

Skapa en gemensam bildbank 

Mer text + foton till naturbruk.se 

Gilla Facebook naturbruk.se så att vi får mer fart på FB-sidan 

Att nå ut i media genom ex debattunderlag m.m. 

Fortbildningsdag: torsdag 19/9 blir det en gemensam fortbildningsdag för 

Ungdomskommunikation. 

 

c) Pågående och planerade projekt 

Attraktionskraft Naturbruk – pågående projekt som syftar till att fler elever med utländsk 

bakgrund ska hitta till naturbruksskolorna. Lyckad dag i samarbete med Öknaskolan. 

Fortsatt samverkan med Landsbygdsnätverket 

Entreprenörskap i skolan: föreningen har skickat in en ansökan till Skolverket och har fått 

beviljat 125 000 kr för att fortsätta arbetet med bl.a. Ung-Ullbaggestipendiet. 

NF vill stimulera skolornas engagemang och deltagande i EUROPEA genom instiftande av 

ett stipendium, se mer information under punkt 12.  

 

d) Kunskapsutveckling via fortbildning 

Ett stående uppdrag som föreningen har. Det finns ett upplevt behov av fortbildning som 

föreningen ska ta tag i och samordna idéer och initiativ från skolorna. Peter Nyman håller 

i samordningen, ta gärna kontakt med honom. Fortbildning inom djurvård är planerad till 

månd-tisd v. 44. 

 

e) Kunskapsutveckling via läromedelsutveckling 

Föreningen vet att det finns behov av läromedel och bevakar den frågan. Det finns en rad 

punkter i föreningens förslag till verksamhetsplan för 2019 som syftar till att stödja och 

verka för kunskapsutveckling genom pågående och planerade projekt, t ex Ung-

Ullbaggestipendiet, utveckling av hemsidan naturbruk.se, stimulering till deltagande i 

EUROPEA, deltagande i Landsbygdsnätverket m.m. 

 

f) Samordna och förmedla internationella kontakter 

Samarbetet med EUROPEA ska utvidgas, det är ett bra och värdefullt nätverk för oss som 

föreningen arbetar vidare med och utvecklar. 

 

9. Beslut om verksamhetsplan för 2019 och budget för 2019 

Bo Wiberg presenterar verksamhetsplan 2019 

Elisabeth Bringer Hallberg presenterar budget 2019 
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Årsmötet beslutar om att följa den redovisade verksamhetsplanen och budgeten för 2019. 

 

10. Beslut om medlemsavgifter 2020 

Den genomsnittliga medlemsavgiften har under de senaste åren varit 20 000 kr per skola. 

Medlemsavgiften består av en fast del samt en rörlig del beroende av antal NB-elever i åk 1 

under de två senaste läsåren. Årsmötet beslutade om en sänkning av medlemsavgiften enligt 

förslaget i budgetplanen för 2019. Medlemsavgiften sänks för år 2019 respektive 2020 med 

1 500 SEK från den nuvarande fasta avgiften. Därmed blir den genomsnittliga avgiften 18 500 

kr per medlemsskola och år. 

 

11. Val av  

- Ordförande 1 år: Bo Wiberg 

- Styrelseledamöter på 2 år: Peter Nyman, Urban Vikström, Sofie Alvarsson  

- Styrelseledamot på 1 år: Anna Giljam Nilsson 

- Suppleanter på 2 år: Anna Rosén, Anette Larsson, Cathrin Backman Löfgren 

- Revisorer med ersättare: Ingela Appelsved och Ola Lundmark 

- Valberedning med tre ledamöter:  

Syd: Hans Martinsson Mitt: Claes-Göran Claesson Norr: Stig Liljergren. 

 

12. Övriga frågor 

a) Stipendium: Naturbruksskolornas förening har instiftat ett stipendium för att få fler 

representanter från naturbruksskolor i Sverige att åka på EUROPEA möten och delta i 

arbetet på europeisk nivå.  

b) Nästa Rikskonferens Naturbruk, med årsmöte 2020, blir i Svalöv. Datum meddelas 

senare.  

 

13. Årsmötets avslutande 

 

 

  

 


