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Protokoll  

Styrelsemöte i Naturbruksskolornas förening  
 

 

 
7 februari 2019 kl. 10.00 – 15.30 på LRF, Franzéngatan 6, Stockholm  

 
Närvarande: 
Styrelse: Bo Wiberg Gran, Elisabeth Bringer Hallberg Vreta, Anneli Gunnars Älvdalen,  
Stefan Larsson Munkagård, Peter Nyman Svenljunga, Urban Vikström Spånga, Per Hallén VG-
region (fram till lunch) 
Suppleanter; Helena Esbjörnsson Segra, Anna Giljam Nilsson Real Gävle 
Adjungerade; Maria Elinder, Mårten Lidfeldt AgriWise (tel) § 13, Anders Johannesson LRF § 14c, 
Kristine Wiklund Gröna arbetsgivare § 17. 
 
 
§ 1. Mötets öppnande. Val av sekreterare och justerare 

Ordförande Bo Wiberg öppnar mötet. 
Beslut att välja Maria Elinder till sekreterare och Urban Vikström till justeringsperson. 
 

§ 2. Föregående styrelseprotokoll  
Beslut att godkänna protokollet 2018-11-21, vilket läggs ut på 
www.naturbruk.se/styrelsemoten/ . 
 

§ 3. Diskussion om konsekvenser av valresultatet 
Sverige saknar fortfarande ny regering, och därmed även besked om eventuell ändring av 
Naturbruksprogrammets examensmål och inriktningar.  
Beslut att ordförande Bo Wiberg ställer frågor till departementet om planer för NB. 
 

§ 4. Rapporter från medverkan/representerande i olika sammanhang 
a) Naturturismens yrkesnämnd 

Anneli Gunnars: NTYN väntar på beslut från regeringen, se § 3 ovan. Tiden går. 
 

b) Landsbygdsnätverkets styrgrupp  
Anneli G: Planering för perioden 2019 – 2020 pågår, där fasta arbetsgrupper ersätts 
med operativa grupper. NB-skolornas engagemang ses som fortsatt viktigt, t.ex. inom 
fokusområdena affärsmöjligheter (entreprenörskap etc.), utbyte av erfarenhet 
nationellt och internationellt, samt att involvera nyanlända och unga. Nätverket 
planerar att inbjuda till medverkan i en övergripande kompetensplattform för 
biobaserade näringar. 
 

http://www.naturbruk.se/styrelsemoten/
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c) Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper 
Maria E har medverkat aktivt i LB-nätverkets integrationsgrupp samt dess undergrupp 
Utbildning. Via LB-nätverket planerades möte 21/2 med Arbetsförmedlingen, Externa 
tjänster, för att belysa problem vid upphandling av arbetsmarknadsutbildningar inom 
naturbruk. På grund av AF:s omorganisation etc. har mötet tyvärr nu ställts in. Via LB-
nätverket undersöks nu istället kontaktytor direkt mot departementen (Närings- 
respektive Arbetsmarknads-). 
 
Från mötets diskussion: Det behövs långsiktiga medel för vuxenutbildningar inom 
naturbruk, för yrkesbytare m.fl. Flera av naturbrukets branscher upplever stor brist på 
kompetenta medarbetare. Detta behov lyckas tyvärr inte fångas in i officiell statistik, 
där enbart företag med fler än fem anställda ingår.  
 

d) SLU önskar fler studenter och arbetar med en utredning kring detta, det så kallade 
fördubblingsprojektet, samt inbjuder till Runda bords-samtal 10/4. NF vill lyfta 
möjligheter med närmare samverkan mellan SLU och NB-skolorna kring elev- och 
studentrekrytering. 
Beslut att Peter Nyman och Maria E deltar i SLU:s möte 10/4. 
 

e) Jobba Grönt (LRF + Gröna arbetsgivare-projekt): Pernilla Åkerström Frid medverkar vid 
Rikskonferens Naturbruk samt planerar mejl till NB-skolorna med önskan om hjälp med 
bemanning av unga ambassadörer vid höstens Framtidståg m.m.  
 

f) Ledamöters bransch-ansvar (skogsbruk, häst, djur, etc.) 
Häst: Anna Giljam Nilsson har deltagit i kompetensmöte kring ESF-projekt vid Wången i 
samverkan med travbranschen.  
Se även §18 a angående NIU Häst. 
 
Skogsbruk: EM i Skog arrangeras vid Naturbruksgymnasiet Svenljunga 23-26 maj, se 
http://skogochungdom.se/em-i-skog-2019-i-svenljunga/ samt 
https://www.vgregion.se/f/naturbruk/nyheter/europamasterskapen-i-skog-avgors-i-
svenljunga/ . Peter N planerar att skicka info till NB-skolorna: Kom gärna på besök! 
 

§ 5. Medlemsläget och ekonomin 
Föreningen har nu 67 medlemsskolor. Ekonomin är god.  
 
Beslut att Elisabeth Bringer Hallberg gör budget och återkommer med förslag om sänkt 
medlemsavgift redan från år 2019 (se även § 10). 
 

§ 6. Elevstatistik 
NYN har sedan ”urminnes tider” samlat in och redovisat elevstatistik från skolor med 
utbildning inom lantbruk, trädgård och skogsbruk. Runt år 2005 fick NF förfrågan om att, 
mot ersättning, överta detta arbete, vilket NF har gjort sedan dess.  
 
NYN har inför 2019 meddelat att man, med motivering att Skolverket arbetat med att öka 
kvaliteten på sin statistik, upphör med finansieringen av NF:s statistik.  

http://skogochungdom.se/em-i-skog-2019-i-svenljunga/
https://www.vgregion.se/f/naturbruk/nyheter/europamasterskapen-i-skog-avgors-i-svenljunga/
https://www.vgregion.se/f/naturbruk/nyheter/europamasterskapen-i-skog-avgors-i-svenljunga/
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NF styrelse ser som värdefullt att långsiktigt fortsätta redovisningen av elevstatistik (antal 
förstahandssökande per 15/5, samt antal elever per 15/9: tjejer/killar per inriktning/ 
yrkesutgång i årskurs 1, 2, 3 samt gymnasiesärskolan). 
 
Beslut att NF fortsätter att redovisa elevstatistik, 
samt att Maria E ställer fråga till övriga yrkesnämnder samt Gröna arbetsgivare om 
möjlighet till bidrag till finansiering. 
 

§ 7. Marknadsföringsaktiviteter m.m. 
NF har behov av att rekrytera ny kommunikatör/webmaster 25 procent för arbete med 
www.naturbruk.se och sociala medier (efter Emelie Karlsson som slutade under 2018). 
Hushållningssällskapens skolor har via Gamleby påbörjat rekrytering av en kommunikatör, 
och erbjuder NF möjlighet till samnyttjande av denna tjänst. 
 
Lokal för fortbildningsdag Ungdomskommunikation och attraktionskraft 19/9 är bokad på 
LRF. Tips på föreläsare mottages gärna av Maria E. 
 
Angående styrelsens önskan att ersätta Stick ut – välj naturbruk! har ”Kommunikations-
gruppen NB riks” formulerat uppdrag samt mottagit tre offerter för ny kommunikations-
strategi / budskap. 
  
Beslut att gå på Kommunikationsgruppens förslag om att anta offert från företaget OhMy! 
om 45.000 kr + moms. Bo W har fortsatt kontakt med företaget. 
 

§ 8. Rikskonferens Naturbruk 10 – 12 april 2019 på Högbo bruk 
Planering sker i samverkan mellan NF och Realgymnasiet Gävle med Anna GN i spetsen. 
Styrelsen vill lyfta ungdomars värderingar, problematik och möjligheter stad – land, nya 
kulturer, syn på djurproduktion etc.  
Medverkan hittills klar från Ungdomsbarometern, LRF Ungdomen, Jobba Grönt, 
Skolverket, några yrkesnämnder samt presentation av ”Made in Högbo”.  
Konferensens hemsida har påbörjats https://www.naturbruk.se/for-nb-
skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2019/ . 
 
Beslut att fastställa tema för konferensen: Mångfald och erfarenhetsutbyte ger växtkraft, 
samt att tillfråga TYA om medverkan kring samverkan bransch – skolor, mångfald etc. 
 

§ 9. Underlag till årsmötet 
Styrelsen gick igenom årsmöteshandlingar, vilka kommer att tillsändas medlemsskolorna 
inför årsmötet 11-12 april i samband med Rikskonferens Naturbruk. 
Verksamhetsberättelsen underteckas. 
 
Beslut att Maria E ombesörjer utskick av årsmöteshandlingar per e-post till 
medlemmarna, samt att dokumenten läggs upp på rikskonferensens sida, se § 8 ovan. 
 

§ 10. Beslut om förslag till medlemsavgift 2020  
Föreningens ekonomi är god.  

http://www.naturbruk.se/
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2019/
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2019/
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Medlemsavgiften bör kunna sänkas för såväl år 2019 som 2020. 
 
Beslut att kassören återkommer med förslag om sänkt medlemsavgift för år 2019 och 
2020, minst 1.000 kr, av skolornas fasta avgift (nu 14.000 kr). Medelavgiften för skolorna 
(fast + rörlig del) sänks därvid med samma summa. Nuvarande genomsnittliga avgift är 
20.000 kr per år. 
 

§ 11. Remissvar angående förändringar i vissa yrkesexamina vid SLU 
Näringsdepartementet har inbjudit till remissyttrande angående anpassning av omfattning 
och examensmål för vissa examina vid SLU (Dnr N2016/05317/SK).  
 
Beslut att Urban Vikström skriver ett underlag, vilket färdigställs av ordförande. 
 

§ 12. Läromedel 
Elisabeth BH informerade om pågående arbete med uppdatering av boken Fältmaskiner 
inom lantbruket. 
 

§ 13. Information om Agriwise 
Mårten Lidfeldt deltog per telefon och informerade om Agriwise www.agriwise.se , f.d. 
Databoken, som nu är ett lätthanterligt driftsplaneringsprogram via webben för lantbruks- 
och trädgårdsföretag samt för rådgivare inom ekonomisk planering etc. Man förbereder 
även för skogskalkyler.  
Agriwise planerar att erbjuda skolabonnemang med rabatt under 2019.  
 

§ 14. Projekt på gång 
a) Attraktionskraft Naturbruk – Jordbruksverket: Återstår att ta fram information 

(folder) på flera språk, föreläsningar, studiebesök till flera NB-skolor för nya svenskar. 
NF önskar att förlänga projektet då det finns pengar kvar. Maria E planerar, i 
samverkan med Hela Sverige ska Leva, SIOS och Öknaskolan, besök till Ökna 23/3 med 
etniska föreningar i Sörmland och Västmanland. Fler NB-skolor är intresserade av 
samverkan och studiebesök. Har dialog med SLU i Skara och Umeå som har utvecklat 
mycket material på www.slu.se/nyanlanda.  
 

b) Entreprenörskap i skolan – Skolverket: Ny ansökan planeras till Skolverket för 2019. 
Pågående aktivitet är att sammanställa och presentera skolornas 10 nominerade till 
årets Ung-Ullbaggestipendium, där HS ansvarar för förstapris 5.000 kr och NF för två 
andrapris à 1.000 kr. Maria E har kontakt med LB-nätverket som erbjuder sig att sprida 
information om dessa företagsamma NB-ungdomar via web och sociala medier. 
 

c) LRF har gjort stor ESF-ansökan: Mer mat – fler jobb 
NF är en av flera samarbetspartners i LRF:s och Arbetsförmedlingens stora projekt 
2019-2021 Mer mat – fler jobb, se https://www.esf.se/Resultat/Projektbanken-2014-
2020/Alla-Projekt/Mer-mat--fler-jobb/ och https://www.lrf.se/foretagande/mer-mat--
fler-jobb/om-mer-mat--fler-jobb/.  
LRF:s projektledare Anders Johannesson medverkade i mötet och presenterade 
arbetsgången med att i steg 1 undersöka företagens behov av kompetens. Det kan 

http://www.agriwise.se/
http://www.slu.se/nyanlanda
https://www.esf.se/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Mer-mat--fler-jobb/
https://www.esf.se/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Mer-mat--fler-jobb/
https://www.lrf.se/foretagande/mer-mat--fler-jobb/om-mer-mat--fler-jobb/
https://www.lrf.se/foretagande/mer-mat--fler-jobb/om-mer-mat--fler-jobb/
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finnas möjliggör för NB-skolor att i nästa steg av projektet erbjuda riktade utbildningar, 
t.ex. kortare kurs för blivande grisskötare. Anders tipsar även om att AF har möjlighet 
att köpa kortare kurser individuellt, utan upphandling. 
 

§ 15. EUROPEA och utökat internationellt engagemang 
NF har instiftat ett EUROPEA-stipendium där fler medlemsskolor ges möjlighet att delta i 
möten i EUROPEA-nätverket, se www.europea.org.  
Beslut om att Maria E påminner skolorna om att nominera representant senast 28/2, 
därefter sker lottning av de två stipendierna. 
 

§ 16. Agrolympics 2023 – förfrågan från EUROPEA till Sverige 
Stiernhööksgymnasiet i Rättvik har anmält intresse som arrangör för EUROPEA:s 
Agrolympis 2023, gärna i samverkan med Munkagårdsgymnasiet. Stefan Larsson 
undersöker Munkagårds möjligheter.  
 

§ 17. Dialog med Gröna arbetsgivare 
Kristine Wiklund från Gröna arbetsgivare deltog i denna programpunkt. Kristine är 
sekreterare i SYN samt även ledamot av NYN och DYN samt Jobba Grönts styrgrupp.  
Gröna arbetsgivare har engagerat Amelie von Zweigbergk som utredare bl.a. rörande 
kompetensfrågor inom djursjukvård, allt från djurvårdare till veterinär.  
Gröna arbetsgivare samt GS-facket är positiva till att tävlingar inom skogsbruk ”lyfts in” i 
Yrkes-SM, t.ex. Skotar-SM, men saknar hittills gehör från Skogsentreprenörerna. 
Kristine nämnde att regeringen har tillsatt en dimensioneringsutredning av gymnasial 
utbildning, https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/kommittedirektiv/2018/03/dir.-201817/, vad planeras där?  
Kristine undersöker om Gröna arbetsgivare är intresserade av att medverka i finansiering 
av insamling och kvalitetssäkring av NF:s Elevstatistik. 
Kristine har möjlighet att medverka med information vid Rikskonferens Naturbruk.  
 

§ 18. Styrelsens övriga frågor 
a) NIU-utbildning Häst, Nationell idrottsutbildning 

Myndigheterna Skolverket och Skolinspektionen verkar se olika på frågan angående 
elitsatsning och utrustning, vilket bör röra alla sporter inom NIU.  
Beslut att ordförande ställer fråga till departementet. 
 

b) Stötta medlemsskolor angående intrång och skadegörelse 
Mötet hade en kort diskussion om värdet av att sprida information för att stötta skolor 
som drabbas av t.ex. intrång och skadegörelse. 
 

c) Avtackning 
Per Hallén från VG-regions skolor, har bytt arbete och lämnar nu NB-skolorna samt NF 
styrelse. Per avtackades vid mötet för sitt engagemang i NF. 
 

§ 19. Nästa möte  
Föreningens årsmöte sker 11-12/4 i samband med Rikskonferens Naturbruk. 
 

http://www.europea.org/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/03/dir.-201817/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/03/dir.-201817/
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Höstens första styrelsemöte planeras till fredag 20/9 på LRF (dagen efter fortbildning 
Ungdomskommunikation). Dessförinnan planeras innan sommaren ett konstituerande 
möte med den delvis nya styrelsen. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Maria Elinder 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Bo Wiberg    Urban Vikström 

 


