Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i
Naturbruksskolornas förening
Må 27 maj 2019 i Cedergrenska tornet, Stocksund

Närvarande:
Styrelse: Bo Wiberg Gran, Anneli Gunnars Älvdalen, Stefan Larsson Munkagård, Urban Vikström
Spånga, Anna Giljam Nilsson Real Gävle, Sofie Alvarsson Gamleby,
Suppleanter; Anna Rosén Tenhult, Anette Larsson Himmelstalund, Cathrin Backman Löfgren
Forslunda
Adjungerad; Maria Elinder kanslichef Naturbruksskolornas Förening
Förhinder: Peter Nyman Svenljunga
Mötet inleddes med givande studiebesök och diskussion med Marina Läroverket i Stocksund,
en av föreningens nyaste medlemmar, som även bistod med möteslokal samt god förplägnad.

§ 1. Mötets öppnande. Val av sekreterare och justerare
Föreningens ordförande Bo Wiberg öppnar mötet.
Beslöts att välja Maria Elinder till sekreterare och Sofie Alvarsson till justeringsperson.
§ 2. Föregående protokoll
Beslöts att godkänna föregående styrelseprotokoll 2019-02-07, vilket läggs ut på
www.naturbruk.se/styrelsemoten/ .
§ 3. Uppföljning av Rikskonferens Naturbruk
Anna GN redogjorde för utvärderingen av rikskonferensen 2019 i Högbo bruk. De flesta
deltagarna var mycket nöjda med såväl värdskap som program. Tips om att poängtera
vilken som är målgrupp för konferensen, att schemat upplevs för komprimerat - utrymme
bör skapas för dialog, och att erbjuda teman att diskutera i mindre grupper.
Beslut att tydliggöra konferensens målgrupp skolledare,
samt att fråga branscherna på vilket sätt de vill medverka i nästa års konferens.
§ 4. Konstituering av styrelsen
Bo Wiberg återvaldes av årsmötet 2019-04-12 till föreningens ordförande.
Beslöts att välja Anneli Gunnars till föreningens vice ordförande,
att välja Stefan Larsson till föreningens kassör,
samt övrig ansvarsfördelning i styrelsen:
- Bo Wiberg (ordf.): Marknadsföring, Projekt, Internationellt
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- Anneli Gunnars (v. ordf.): Naturturism, Internationellt, Landsbygdsnätverket
- Stefan Larsson (kassör): Lantbruk
- Sofie Alvarsson: Lantbruk inkl. LAMK, Marknadsföring
- Urban Vikström: Djur, Remisser
- Anna Giljam Nilsson: Häst, Naturturism, Rikskonferens Naturbruk
- Peter Nyman: Skog, Fortbildning
- Anna Rosén: Läromedel
- Anette Larsson: Trädgård, Gymnasiesärskolan
- Cathrin Backman Löfgren: Hund.

§ 5. Firmatecknare
Beslöts att Bo Wiberg, Anneli Gunnars och Stefan Larsson äger rätt att teckna föreningen,
gemensamt två i förening.
Beslöts att i bankärenden äger Stefan Larsson, personnummer 620208-4635, samt Bo
Wiberg, p.nr. 540322-8991, rätten att teckna föreningens firma var för sig.
§ 6. Webbmaster för www.naturbruk.se
Beslut att via Hushållningssällskapet KKB, Gamlebygymnasiet, köpa tjänst 25 procent av
heltid för Anna Anderssons arbete som webmaster/kommunikatör för naturbruk.se.
Övriga 75 procent arbetar Anna åt hushållningssällskapens skolor.
§ 7. Rapporter från medverkan/representerande i olika sammanhang
a) SLU:s fördubblingsprojekt
SLU önskar fördubbla antalet studenter till 2027. Peter Nyman, Mimmi Andersson
Grans och Maria Elinder deltog i möte på SLU Ultuna 10 april.
NF lämnade därefter remissyttrande på SLU:s utredning.
SLU återkommer med fler möten inför hösten.
b) Landsbygdsnätverkets informationsspridning om Ung-Ullbaggevinnarna
Landsbygdsnätverket har via underlag från NF spritt information om UngUllbaggenominerade och vinnare via sina web- och sociala medie-kanaler.
§ 8. Medlemsläget och ekonomin
Föreningen har 67 medlemsskolor. Ekonomin är god. Återstår att fakturera medlemmarna
för 2019, där den fasta delen av medlemsavgifterna enligt årsmötesbeslut sänktes med
1500 kr. Skolor med offentlig huvudman har nu fått krav om fakturering direkt via sitt
elektroniska system. Elisabeth Bringer Hallberg sköter betalningar än så länge, och Maria E
administrerar.
En fråga om vad medlemskap i NF innebär har kommit från Min skola i Norsborg. Maria E
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planerar att besöka skolan vid lämpligt tillfälle för att informera om föreningen.
Beslut att vid nästa möte diskutera om även gymnasiesärskoleelever bör ingå i
beräkningsunderlaget för skolornas medlemsavgift.
§ 9. Elevstatistiken 15/5
Gröna arbetsgivare ser NF:s elevstatistikinsamling 15/5 och 15/9 som värdefull och har
beslutat stödja arbetet med 30.000 kr per år, vilket NF ser som mycket positivt.
Medlemsskolornas redovisning av antal förstahandssökande per 15/5 visar nästan 4
procent fler sökande jämfört med 2018, vilket har meddelats branschen.
§ 10. Rikskonferens Naturbruk 2020
Svalöfs gymnasium står värd för rikskonferensen 2020 med planerade datum 1 – 3 april.
Mötet diskuterar förslag till tema rörande Värdet av naturbruk i samhället, Agenda 2030
med globala mål för hållbar utveckling.
Anna GN återkommer med uppdaterad ”lathund” som stöd för planering och ansvarsfördelning mellan NF och konferensens lokala värdskola.
§ 11. Fortbildning Ungdomskommunikation 19/9 samt styrelse 20/9
Liksom tidigare år planeras fortbildningsdag Ungdomskommunikation, samt dagen därpå
styrelsemöte, på LRF, som erbjuder föreningen tillgång till konferenslokaler.
Kommunikationsgruppen föreslår Simon Beyer, Ingager, som föreläsare på tema
Digitalisering och dess påverkan, utmaningar och möjligheter.
Beslut att kommunikationsgruppen, ledd av Bo W, fortsätter sin planering av
fortbildningsdagen 19/9,
samt att Maria E undersöker övernattningsmöjligheter på LRF inför styrelsemötet 20/9.
§ 12. Marknadsföringsaktiviteter, utveckling av naturbruk.se (bl.a. struktur Personalsidor)
Angående att synas i sociala medier föreslår kommunikatör Anna A att naturbruk.se först
moderniseras, så att sajten attraherar nya målgrupper innan vi lotsar in dem på hemsidan
via sociala media.
Företaget OhMy Har lämnat förslag på nya budskap efter ”Stick ut! välj naturbruk”. Tyvärr
har företaget i sina förslag till emojji ej lyckats fånga ”naturbrukskänslan” och av NF
föreslagen samsyn med Jobba Grönts och SLU:s text- och bildbudskap. Såväl
Kommunikationsgruppen som styrelsen är missnöjda med företagets förslag.
Från mötet: Bra textförslag med ”Framtiden är grön”. Kolla vilka knappar Greta Thunberg
trycker på. Förslag på kort text: ”Välj Naturbruk på gymnasiet”.
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Beslut att avsluta uppdraget med OhMy, tyvärr utan tillfredsställande resultat.
Kommunikationsgruppen funderar på hur vi går vidare.
§ 13. Fortbildningsaktiviteter under hösten
NF känner hittills till planerade Riksstudiedagar djurvård under v. 44, 28 – 29 oktober.
HYN planerar troligen också fortbildning.
Ett mejl bör gå ut med frågor till skolor och bransch om planerade aktiviteter.
Hemsidan uppdateras fortlöpande med planerade fortbildningar.
§ 14. Projekt på gång
a) Attraktionskraft Naturbruk – Jordbruksverket:
NF har fått projektet förlängt, med sista redovisningsdag 2021-06-30. Återstår att ta
fram information (folder) på flera språk, föreläsningar, studiebesök till flera NB-skolor
för nya svenskar. Maria E genomförde, i samverkan med Hela Sverige ska Leva, SIOS
och Öknaskolan, uppskattat besök till Ökna 23/3 med etniska föreningar, 50-tal
somalier och assyrier i olika åldrar, i Sörmland. Fler NB-skolor är intresserade av
samverkan och studiebesök, t.ex. Ösby Västmanlands naturbruksgymnasium, där
studiebesök planeras efter sommaren, i dialog med SIOS.
b) Entreprenörskap i skolan – Skolverket: NF har beviljats 125.026 kr för 2019. Planerade
aktiviteter är bl.a. Ung-Ullbaggepriset samt samverkan med Jobba Grönt och NB-skolor
kring gröna ambassadörer i Framtidståget.
§ 15. EUROPEA
NF fick in fem nomineringar till NF:s nyinstiftade EUROPEA-stipendium. Lottade vinnare,
till varsin konferensavgift under 2019, blev Munkagård och Älvdalen.
Mötet diskuterade strategiska frågor som material från NF till Europea.org, samverkan i
tävlingar anordnade inom EUROPEA-nätverket (t.ex. Agrolympics), personal- och
elevutbyte, en eventuell nordisk EUROPEA-träff, våra elevers möjligheter på den
europeiska arbetsmarknaden, bedömning av praktik.
Beslut att Bo W kontaktar Stiernhööksgymmasiet och Munkagårdsgymnasiet för planering
inför Agrolympics 2023 i Rättvik,
att Anneli G skickar material till Maria E angående information till webben,
samt att NF funderar på lämplig koordinator för EUROPEA-information.
§ 16. Worldskills Yrkes-SM 2018 Uppsala och 2020 Helsingborg, samverkan NB - YN
Vid Yrkes-SM i Uppsala 2018 samordnade NF medverkan i SIM-gårdens simulatortrailer av
VG-region, NYN och SYN tillsammans med instruktörer och NB-elever från Jälla och Ösby,
vilket blev ett uppskattat arrangemang.
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Maria E har kontaktats av Worldskills som gärna ser ökad medverkan från naturbrukets
branscher och skolor i (tävlingar och) uppvisningar vid Yrkes-SM i Helsingborg 22-24 april
2020. Skåneskolorna planerar samverkan, bl.a. genom Karin Stiernblad Svalöf och önskar
samverkan med branscherna. Naturbrukets skolor och branscher har många ”interna”
tävlingar – kan Yrkes-SM på sikt vara en väg att få flera av dessa mer publika?
Beslut att Maria E fortsätter dialogen med Worldskills, förslagsvis medverkan 19/9 för en
dialog med skolorna.
§ 17. Frågor från medlemmar
a) Naturlära ridgymnasiums fråga om häst i lantbruksinriktning
Beslut att Bo W svarar Naturlära.
b) Djurgymnasiet Stockholm angående förläggning av APL under lov och helger
NF tolkar att APL-förläggning följer terminerna. Vårterminen får pågå juni ut.
Höstterminen ska starta i augusti. Så juli borde inte vara möjligt att använda för APL.
§ 18. Styrelsens övriga frågor
a) Diskuterades, angående olika branschkrav om yrkesprov vilka inte alltid är förenliga
med skollagen, att Skolverket måste säkerställa rättssäkra yrkesprov.
b) Fråga har inkommit från medlemsskola angående att Skolverket via tjänsteman
fattat beslut om att myndigheten enbart ska beställa vegetarisk kost vid sina
arrangemang. Bo W svarar att möjlighet bör finnas att nyttja politiska kontakter för
att diskutera detta.
§ 19. Nästa möte
Fredag 20/9 på LRF, dagen efter fortbildning Ungdomskommunikation.
Vid protokollet:

Maria Elinder
Justeras:

Bo Wiberg

Sofie Alvarsson
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