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Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Naturbruksskolornas förening org.nr. 822003-5086 
Fredag 20 sept. 2019 på LRF, Stockholm 
 

 
Närvarande: 
Styrelse: Bo Wiberg Gran, Peter Nyman Svenljunga, Stefan Larsson Munkagård, Urban Vikström 
Spånga, Anna Giljam Nilsson Real Gävle, Sofie Alvarsson Gamleby samt per telefon Anneli 
Gunnars Älvdalen, 
Suppleanter: Anna Rosén Tenhult, Anette Larsson Himmelstalund, Cathrin Backman Löfgren 
Forslunda 
Adjungerad: Maria Elinder kanslichef Naturbruksskolornas Förening 
 
 
§ 1. Mötets öppnande. Val av sekreterare och justerare 

Föreningens ordförande Bo Wiberg öppnar mötet. Tyvärr har SLU:s nya rektor Maria 
Knutson Wedel med kort varsel lämnat återbud till att delta i del av mötet. 
 
Beslut att välja Maria Elinder till sekreterare samt Anna Giljam Nilsson till mötets 
justeringsperson. 
 

§ 2. Föregående protokoll  
Beslut att godkänna föregående styrelseprotokoll 2019-05-27.  
Protokollet läggs ut på www.naturbruk.se/styrelsemoten/ . 
 

§ 3. Rapporter från medverkan/representerade i olika sammanhang 
a. SLUs fördubblingsprojekt 
SLU har lågt söktryck på flera av sina yrkesutbildningar och hoppas att ändrad antagning 
till generella ingångar till fler av SLU:s utbildningar ska leda till fler studenter. Vilken analys 
har SLU gjort av arbetsmarknadens behov? Från 2021 planerar SLU att ändra till vissa 
kandidat- samt magisterprogram som, för den som därefter uppfyller vissa kurs- och 
examenskrav, kan leda till agronomexamen. Man planerar alltså att ta bort agronom m.fl. 
yrkesprogram som utbildningsingångar. SLU inbjuder till tre dialogmöten 2019/2020 
rörande agronom, bestämda datum hittills är 26/9 och 18/11. 
 
Beslut att Maria E deltar 26/9, samt även gärna några från styrelsen i kommande möten. 
 
b. Landsbygdsnätverket 
Anneli Gunnars deltog i LB-nätverkets styrgruppsmöte 20/9. Landsbygdsutveckling är 
aktuellt, politiskt sett. Naturbruksskolorna har viktiga funktioner att fylla, t.ex. att stärka 
ungdomars entreprenörskap, för att nå EU:s mål om affärsutveckling på landsbygden. 
Maria E kommer att få tillträde till kommunikatörernas Facebook-grupp för spridning av 
information till NB-skolorna. Stor nätverksträff planeras i Jämtland 13 – 14/11.  
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Maria E deltar i referensgrupp till LB-nätverkets arbetsgrupp Inkludering av nyanlända: 
skypemöte planeras 30/9 samt 5/11. 
 
LB-nätverket har initierat ett nätverksutbyte mellan gröna kluster, vilka finns i anslutning 
till ett antal naturbruksgymnasier över landet. Bo W medverkar i skypemöte, liksom 
genom KompetensCentrum Företagsledning i Alnarp. 
 
LB-nätverket har initierat samverkan i en nationell plattform för kompetens-utveckling i de 
gröna och naturbaserade näringarna. Anneli G och Maria G deltar i möte 2/10. 
 
c. LRF:s projekt Mer mat – fler jobb 
Bo W har varit på möte rörande budskap etc. i LRF:s och AF:s stora projekt.  
Hur kan bransch och NB-skolor stärka varandras budskap? 
 

§ 4. Medlemsläget och ekonomin 
Elisabeth Bringer Hallberg har lovat att sköta NF:s betalningar tills ny kassör är registrerad 
hos Swedbank. Maria E administrerar. Återstår att snarast fakturera medlemsskolorna för 
2019, varvid en del offentliga huvudmän kräver e-faktura.  
 
Beslut att inför kommande år bör även gymnasiesärskoleelever ingå i beräknings-
underlaget för skolornas medlemsavgift. 
 

§ 5. Elevstatistiken 15/9 
Enkätformulär angående antal elever per 15/9 har nu skickats till medlemsskolorna. Gröna 
arbetsgivare har önskat förtydliga fråga om yrkesutgång djurvårdare djursjukvård.  
 

§ 6. Beslut om kassör, företrädare för föreningen gentemot bank, firmatecknare 
Bo Wiberg återvaldes av årsmötet 2019-04-12 till föreningens ordförande. Vid styrelsens 
konstiturande möte 2019-05-27 valdes Anneli Gunnars till vice ordförande och Stefan 
Larsson till föreningens kassör efter avgående Elisabeth Bringer Hallberg. Stefan Larsson 
har därefter meddelat förhinder att åta sig uppdraget som kassör. 
 
Styrelsen beslutar  
att utse Peter Nyman till föreningens kassör efter avgående Elisabeth Bringer Hallberg, 
 
att ordförande Bo Wiberg och kassör Peter Nyman var för sig oinskränkt företräder 
föreningen gentemot Swedbank AB, 
 
att Peter Nyman utses som behörighetsadministratör i föreningens internetbank, 
 
att Bo Wiberg och föreningens kanslichef Maria Elinder utses till företagsanvändare i 
föreningens internetbank, 
 
samt att föreningens firma i övriga frågor, utöver gentemot Swedbank AB, tecknas av 
ordförande Bo Wiberg och vice ordförande Anneli Gunnars, gemensamt i förening. 
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§ 7. Rikskonferens Naturbruk 2020 
Svalöfs gymnasium är lokal värd för rikskonferensen 1 – 3 april 2020. Konferenslokaler och 
boende har bokats på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg. 
 
Beslut att konferenstema blir: Naturbruksskolornas roll med fokus på Agenda 2030 och 
hållbar utveckling, 
att Maria E vidarebefordrar uppdaterad lathund m.m. till Svalöf, 
att fråga ställs till yrkesnämnderna på vilket sätt de vill medverka i rikskonferensen, 
samt att Anna GN, Stefan L och eventuellt Maria E planerar möte med Svalöf. 
 

§ 8. Erbjudande från Gotland Grönt Centrum 
Styrelsen ställer sig positiv till konferenserbjudande, Bo W återkopplar till Gotland. 
 

§ 9. Marknadsföringsaktiviteter, utveckling av naturbruk.se, Facebook, nytt budskap 
Deltagarnas utvärdering av fortbildning Ungdomskommunikation Naturbruk 19/9 visar på 
en uppskattad dag, med drygt 40 deltagare från 34 skolor. I en grupp diskuterades 
behovet av modernisering av naturbruk.se, där ”skalet” nu av målgruppen uppfattas som 
omodernt, trögladdat och med många klick istället för scrollningar. Sajten behöver lyftas 
över i en ny mall, liksom att innehållet ses över och slimmas. Därefter kan målgruppen 
lockas till sajten via t.ex. annonsering i sociala medier. Sajten består av, förutom de 
externt riktade sidorna, mer intern information samt e-postlistor till medlemsskolorna. En 
arbetsgrupp från Kommunikationsgruppen NB riks består av Anna Andersson, Emma 
Söderberg Ökna samt Maria E. 
 
Dataföretaget Wiseweb har preliminärt beräknat tidsåtgång/ kostnad för överflyttning av 
sajtens specialmallar (t.ex. personalkontakt, hitta skola etc.), till 85.000 kr. Anna A 
planerar att se över och flytta texter. Nya foton behöver skaffas.  
 
Styrelsen ställer sig positiv till modernisering av naturbruk.se, men ser behov av att 
”skynda långsamt”:  
- Vilken är målgruppen för den publika sidan – SYV och/eller åk 8-9 elever?  
- Målgruppen ska enkelt kunna slussas vidare från naturbruk.se till respektive skola. 
- Hur kommer innehållet på sidan att struktureras? Styrelsen vill se en dummy på  
   förslagets struktur, vilket då också har testats mot målgruppen 
 
Beslut att be Anna Andersson, med 25 procent tjänst hos NF, till nästa styrelsemöte 
arbetar fram en processplan över hur arbetet bör genomföras, samt budget för detta. 
 

§ 10. Ultunastudenternas näringslivsdag 
Föreningen planerar medverkan via monterbord och seminariepresentation på Ultuna 13 
nov, preliminärt genom Ingela Appelsved Naturbruksgymnasiet Östergötland och Maria E. 
 
Beslut att Maria E frågar SLU:s förenade studentkårer om datum för alla näringslivsdagar, 
samt gör enkät till rektorerna om antal medarbetare med utbildningsbakgrund från SLU. 
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§ 11. Fortbildningsaktiviteter under hösten 
Fortbildning under vecka 44 genomförs av HYN respektive DYN. Vad planeras för övrigt? 
Kan vi hitta andra former för fortbildning som komplement? Svenska-lärare inom NB har 
t.ex. en Facebook-grupp för erfarenhetsutbyte. 
 
Beslut att Anette Larsson frågar Hvilan om något planeras inom trädgård, 
att Peter N kontaktar Kalix angående eventuell fortbildning skogsmaskinförare, 
att Bo W undersöker möjligheter med SLU, Kompetenscentrum Företagsledning, om 
eventuell fortbildning inom entreprenörskap och företagsledning, 
att Maria E gör förnyad förfrågan till skolorna angående v. 44, 
samt att alternativa former för fortbildning bör diskuteras vid rikskonferensen. 
 

§ 12. Projekt på gång 
a. Attraktionskraft Naturbruk - Jordbruksverket 
Maria E samordnade, i samverkan med Hela Sverige ska Leva, SIOS och Västmanlands 
naturbruksgymnasium, ett uppskattat besök på Ösby söndag 1 sept. Ett 50-tal somalier 
och assyrier i olika åldrar från Västerås och Sala deltog. Inom projektets ram kan 
information (folder) tas fram på flera språk, samt föreläsningar och studiebesök till flera 
NB-skolor arrangeras för nya svenskar. Projektet sista redovisningsdag är 2021-06-30. 
 
b. Entreprenörskap i skolan – Skolverket 
Aktiviteter är bl.a. Ung-Ullbaggepriset, samverkan med Jobba Grönt och NB-skolor kring 
gröna ambassadörer i Framtidståget, eventuell aktivitet inom EUROPEA samt fortbildning i 
samverkan med SLU, Kompetenscentrum företagsledning. 
 

§ 13. Läromedel 
Anna Rosén har kontaktats av företaget NIB Programmering angående webbaserade 
program för foderstatsberäkning för mjölkkor, ungnöt, får och häst. Är detta av 
medlemsskolorna efterfrågade produkter? Lennart Sörkvist och Lars Neuman håller på att 
uppdatera lärobok om fältmaskiner i jordbruket. 
 

§ 14. EUROPEA 
Just nu pågår EUROPEA-möte i Finland, där Mimmi Andersson Grans deltar via NF:s plats. 
Bo Wiberg kommer att informera skolorna om kommande möten samt NF:s EUROPEA-
stipendium 2020. Anneli Gunnars skickar information till Maria Elinder angående att NF, 
det vill säga EUROPEA Sweden, står på tur att bidra med vissa nyheter i december. 
 

§ 15. Yrkes-SM 22 - 24 april 2020 Helsingborg 
Patrik Svensson från Worldskills Sweden medverkade 19/9. På vilka sätt kan naturbruket 
och dess yrken synas vid Yrkes-SM 2020? NB-skolorna i nordvästra Skåne, med Svalöf och 
Segra i spetsen, medverkar och önskar samverkan med branscherna. Peter N undersöker 
om skogsbruk kan medverka. Maria E kontaktar VG-region angående SIM-gårdens trailer. 
NYN lovar medverkan via diplomerare. Vid Yrkes-SM 2018 samverkade NF, NYN och SYN 
kring viss finansiering. 
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§ 16. Frågor från medlemmar 
Inga frågor har inkommit. 
 

§ 17. Styrelsens övriga frågor 
a. Angående dimensioneringsutredningens bild av NB-elevernas etablering önskar NF följa 
upp vad NB-avgångselever 2018 gör efter examen: Styrelsen diskuterar möjligheter till 
uppföljning via enkät vid telefonintervju. 
 
Beslut att Urban Vikström undersöker vilket underlag SCB har i sitt material, 
samt att Maria E kontaktar några företag angående möjlighet och kostnad för enkät-
undersökning. 
 
b. Stefan L ställde fråga angående vad som hänt med AF:s aviserade upphandling av 
arbetsmarknadsutbildning inom skog. Övriga styrelsen vet ej. 
 

§ 18. Nästa möte 
Beslut att nästa styrelsemöte blir 5/12 kl. 10 – 15.30 (ändras sedan till 9/12 på Spånga), 
att Maria E tillfrågar SLU:s rektor om möjlighet att delta i del av mötet, 
samt att mötesort blir antingen SLU Ultuna eller Spånga gymnasium, beroende av SLU:s 
rektors eventuella medverkan. 
 
Inför 2020: Styrelsen ser som positivt att höstens första styrelsemöte förläggs i anslutning 
till fortbildningsdagen Ungdomskommunikation. Förslag att senarelägga arrangemangen 
en vecka, och gärna onsdag + torsdag istället för torsdag + fredag.  
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Maria Elinder 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Bo Wiberg      Anna Giljam Nilsson 


