
 

 
 

 

 

Protokoll Styrelsemöte Naturbruksskolornas förening 
 

 

Tid och plats: 2 februari 2018 kl. 10 – 16  
Skolverkets lokaler, Flemminggatan 14  

 

 

Närvarande:  

Bo Wiberg, Gran  

Elisabeth Bringer Hallberg, Vreta 

Anneli Gunnars, Älvdalen 

Mimmi Andersson, Gran 

Peter Nyman, Svenljunga 

Stefan Larsson, Munkagård 

Adjungerad; Maria Elinder  

 

 

 

1. Val av justerare, Stefan Larsson 

 

2. Föregående styrelseprotokoll 11 december 2017 

 

3. Rapporter från medverkan/representerande i olika sammanhang 

  - Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Inget möte sedan förra styrelsemötet. 

          - Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp. Enkät om Naturbruksskolornas 

engagemang inom området integration skickas ut till NB -skolorna. Resultatet redovisas 

på konferensen. ”Enklare vägar till Gröna jobb”- föreningen fortsätter att bevaka frågan. 

 

4.  Skolrepresentanter i nationella programrådet. Elisabeth Bringer Hallberg och Åsa 

Rytthammar, lantbruksdjurslärare på Vreta, är från och med nu adjungerade ledamöter i 

nationella programrådet.  

 

5. Fortbildningsaktiviteter under hösten. Vi tar upp önskemål inför v44 på konferensen vi 

Menti. Peter ansvarar för det.  

 

6. Per F, Skolverket. Ingen ändring från tidigare förslag när det gäller inriktningspoängen. 

Arbetet fortskrider med examensmål och ny inriktningar, Naturturism och Häst. 

Remissrundan är fördröjd och kommer inte som planerat den 7 februari. Två skolor har 



utsetts till branschskolor, Burträsk och Hvilan. Per kommer och deltar i konferensen i 

april.  

 

7. Info-punkt om arbetet med Naturturismens yrkesnämnd. Styrelsemöte har genomförts i 

11 januari, Anneli deltog. En arbetsgrupp på skolverket jobbar just nu med förslag på 

examensmål och inriktningsupplägg för inriktning Naturturism. 

 

8. Nytorp Hästgymnasium har ansökt om medlemskap i föreningen från och med 

vårterminen 2018. Styrelsen godkänner ansökan.  

 

9. Medlemsläget och ekonomin. Vi har fortfarande något ont om likvida medel men 

resultatet ser bra ut. Vi har nu ett eget kapital på över 900 000kr vilket är bra då den 

största utgiften är löner och där behövs en buffert för att säkerställa tryggheten hos 

anställda. Däremot behöver inte det egna kapitalet ökas. En del i det goda resultatet är 

något minskade lönekostnader. Vi ser dock inget behov av ökade medlemsavgifter.   

 

10. Läromedel. Bengt Weidows bok är klar och trycks nu. Han har tidigare varit intresserad 

av att söka bidrag och om så sker kommer vi att bevilja ett bidrag.  Saknas en bok i 

företagande?  

 

11. Rikskonferensen Naturbruk 2018, 25 - 27 april Gamleby. Tema – Samverkan på riktigt.  

Punkter till programmet, förutom årsmötet, så här långt är:  Körkortsbehörigheter- 

Skolverket, Per Fermvik- Skolverket, HYN- Kvalitetssäkring av hästutbildningarna, 

Naturbrukscollege, Samarbete mellan skolor- utnyttja varandras resurser, fortbildning 

v44, digitalisering, integration. Bo skickar ut programmet när det är färdigt.  

 

12. Kvalitetssäkra underlaget till valberedningen. Aktuella för omval är Bo, Anneli, 

Elisabeth. Mimmi kommer att kliva av sitt uppdrag och fyllnadsval krävs också för Per 

Fermvik och Marcus Zetterlund.   

 

13. Föreningen Sol-film nedlagd. Material på www.naturbruk.se/sol-film/ : Föreningen har 

mottagit ett kapital på 20 000kr.  

 

14. Marknadsföringsaktiviteter, utveckling av naturbruk.se (bl.a. struktur Personalsidor), 

Facebook, mm. Maria arbetar på att ta fram en marknadsföringsplan som skall 

presenteras på årsmötet. Maria presenterar den på nästa marknadsföringsmöte. SLU har 

deltagit mer aktivt i marknadsföringsgruppen. 

 

15. Projekt på gång:  

 

a. Attraktionskraft Naturbruk – Jordbruksverket. Vi söker just nu efter en ersättare till 

Emelie för att kunna hålla igång projektet.   

b. Entreprenörskap i skolan – Skolverket. Ny ansökan görs inför 2018. 

c. Om vi hinner gör vi en ny ansökan Värdegrund/ motverka främlingsfientlighet – 

MUCF. Möjlighet finns ev. att gör ansökan till hösten om vi inte får in en i vår.  

 

16. LRF/SLA-projektet Gröna jobb. Samverkan har fungerat bra tillsammans med 

attraktionskraftsprojektet. Vad som kommer att ske framöver är ännu ovisst.  

 

17. EUROPEA. Nästa möte är mellan 2-7 april, Frankrike, Normandie. Anneli Gunnars ser 

över möjligheten att åka istället för Bo som är i Vietnam.  

http://www.naturbruk.se/sol-film/


 

18. Diskussion och beslut om behov av tjänster utöver Maria, (Emelie slutar 2018-01-29). 

Några förslag på personer har kommit in. Styrelsen ger Maria och Bo i uppdrag att jobba 

vidare med att hitta en lämplig person och fatta beslut i frågan.  

 

19. Styrelsens övriga frågor  

 

20. Nästa möte? 

 

 

 

 Vid protokollet: 

 

 

 Mimmi Andersson 

 

 

 

  

Justeras: 

 

 

 ………………………..          …………………………….. 

Bo Wiberg                           Stefan Larsson 

 

 


