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Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Naturbruksskolornas förening 
Mån 9 dec. 2019 kl. 10.00 – 15.30  
plats: Spånga gymnasium, Stockholm 
 

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

Föreningens ordförande Bo Wiberg öppnade mötet och bad om ursäkt för byte av 
mötesdag. 
 
Beslut att välja Maria Elinder till sekreterare samt Sofie Alvarsson till justeringsperson. 
 

§ 2. Föregående protokoll  
Beslut att godkänna föregående styrelseprotokoll 2019-09-20.  
Protokollet läggs ut på www.naturbruk.se/styrelsemoten/ . 
 

§ 3. Rapporter från medverkan/representerade i olika sammanhang 
a. SLUs fördubblingsprojekt 
Från 2021 planerar SLU att ta bort yrkesprogrammen agronom och jägmästare och därvid 
ändra till generella kandidat- samt magisterprogram som, för den som därefter uppfyller 
vissa kurs- och examenskrav, kan nå yrkesexamen agronom eller jägmästare. Detta 
tillvägagångssätt ifrågasätts av branschen, men har inte vunnit gehör hos SLU. Maria E 
deltog i agronom-dialogmöte 26/9. Maria E och Anette L deltog i möte 2 den 18/11. 
Ytterligare ett agronom-möte planeras under våren. SLU vill gärna ha studenter som gått 
NB. NF tipsar SLU om vikten av att sprida information till NB-skolornas SYV.  
 
Beslut att inbjuda SLU att medverka i Rikskonferens Naturbruk på tema:  
SLU:s förändrade utbildningar – hur kan SLU få fler studenter som gått naturbruk? 
 
b. Landsbygdsnätverket 
Anneli G och Maria E medverkade i LB-nätverkets nätverksträff i Åre 13-14 nov, bl.a. som 
ordföranden i gruppdiskussioner med Menti-uppföljning. NB-skolorna har viktiga 
funktioner att fylla för att nå EU:s mål om affärsutveckling på landsbygden genom att 
stärka ungdomars entreprenörskap. Kontakt med nyföretagarcentrum är tips till skolorna. 
 
Maria har deltagit i skypemöten 30/9 och 5/11 med LB-nätverkets arbetsgrupp Inkludering 
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av nyanlända. Bra stöd för planering av aktiviteter i AN-projektet (se § 14a). 
 
LB-nätverket har initierat samverkan i en nationell plattform för kompetensutveckling i de 
gröna och naturbaserade näringarna, där branscher, SLU och NF ingår. Anneli G och Maria 
E deltog i möte 2/10 och Maria ingår i fortsatt planeringsgrupp. Nytt möte 21/1. 
 
LB-nätverket inbjuder till workshop 22/1 i Jönköping angående kompetensutveckling i 
gröna näringar kopplat till Landsbygdsprogrammet. Preliminärt deltar Bo W och Maria E. 
 
c. LRF:s projekt Mer mat – fler jobb 
Lantbruksföretagare erbjuds analys inför utveckling av företaget. Därefter planeras 
upphandling av utbildningar, troligen väldigt korta. Vilken roll kan NB-skolor spela?  
 
d. LAMK 
Sofie A meddelar att Lantbrukets ArbetsMiljöKommitté är aktiva via mejlinformation. 
Peter Lundqvist, SLU Alnarp, har väckt idé om tävling mellan NB-skolor. Förslag att inbjuda 
Peter L till diskussion om skolornas arbete med arbetsmiljö under rikskonferensen. 
 

§ 4. Medlemsläget och ekonomin 
Elisabeth Bringer Hallberg har lovat att sköta NF:s betalningar året ut, samt att därefter 
göra bokslut och uppstart av 2020 tillsammans med Maria E samt nya kassören Peter N.  
 
Lantbruksekonomernas förening har avvecklat sin verksamhet och överför 34.700 kr till 
NF:s konto. De avsatta medlen är enligt deras årsmötesbeslut avsedda för framställning av 
läromedel i ekonomi, vilket de önskar att NF beaktar när medlen används. 
 
Maria E har fakturerat alla medlemsskolor för 2019, där var och en har sin unika avgift 
beroende av antal elever. Vid förra mötet föreslogs att gymnasiesärskoleelever bör ingå i 
kommande beräkningsunderlag. Maria E påtalar att det komplicerar beräkningen, och 
presentationen, av medlemsavgifter ytterligare. Gröna arbetsgivare faktureras enligt 
överenskommelse 30.000 kr för elevstatistiken 2019. 
 
Beslut att INTE föreslå årsmötet att gymnasiesärskoleelever ska ingå i beräknings-
underlaget för skolornas medlemsavgift. 
 

§ 5. Elevstatistiken 15/9 
Elevstatistiken presenteras på https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/elevstatistik/.  
NF tar inte i år fram eget pressmeddelande, men möjlighet finns för enskilda skolor.  
Gröna arbetsgivare önskar ta fördjupad del av elevstatistiken Skogsbruk. 
Kan inmatningsformuläret inför 2020 göras enklare för skolorna att fylla i? 
 

§ 6. NB-medarbetare med SLU-bakgrund 
De flesta skolor har besvarat enkäten. Totalt har Sveriges naturbruksutbildare ca 500 
personal med utbildningsbakgrund från SLU. Denna information bör spridas vidare till SLU. 
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§ 7. Uppföljning av NB-elever: vad gör de efter gymnasiet? 
Dimensioneringsutredningen tittar särskilt på NB, där Skolverket/ SCB statistik visar dyr 
utbildning och låg etablering på arbetsmarknaden. Styrelsen ser många felkällor och 
behov av en egen enkät, helst per telefon där uppföljande frågor kan ställas. Tjänsten kan 
eventuellt köpas in.  
Vad vill vi ha svar på? Se MYH:s uppföljningsfrågor till YH-studenterna.  
Stefan L skickar uppföljning från Munkagård 2017 till Maria E.  
Urban V och Maria E återkommer med förslag på enkätfrågor. 
 

§ 8. Rikskonferens Naturbruk 2020, 1-3 april på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg 
Anna GN, Stefan L och Maria E har haft ett första telefonmöte med Svalöfs gymnasium, 
som fått planeringslathund samt budgetmall.  
 
Mötet diskuterar förslag till föreläsare på tema hållbarhet och att våra ungdomar är 
verksamma 50 år framåt. Gruppdiskussionerna torsdag e.m. bör ”göras på nytt sätt”, inte 
branschvis, t.ex. frågeställningar om arbetsmiljö, (digitala) läromedel, entreprenörskap/ 
företagsledning, olika modeller för fortbildning, etc.  
 
Beslut att Bo W, Maria E samt Sofie A kontaktar olika förslag till föreläsare, 
att Bo och Maria gör förslag till konferensprogram, 
samt att styrelsen har ett extra telefonmöte 15/1 kl. 8-9 inför slutlig inbjudan och 
konferensprogram, vilket färdigställs vid mötet 30/1. 
 

§ 9. Marknadsföringsaktiviteter, utveckling av naturbruk.se, Facebook, nytt budskap 
Mötet diskuterade förslag till processplan för arbetet med att flytta över och modernisera 
naturbruk.se i en ny mall, vilken utarbetats av Anna Andersson (25% tjänst) och Maria E i 
dialog med ”Kommunikationsgruppen NB riks”.  
 
Beslut att arbeta utifrån föreslagen processplan med preliminär budget 120.000 kr för köp 
av webbutveckling, foton, wordpresstema, digital marknadsföring.  
Anna A:s arbetstid för överflyttning av material och nya texter tillkommer. 
 

§ 10. SLU-studenters näringslivsdagar 
NF medverkade via Anna GN och Ingela Appelsved NB Östergötland, med monterbord och 
seminariepresentation på Ultuna 13/11. Vid Lantmästardagen i Alnarp 21/11 medverkade 
Karin Stiernblad Svalöf och Karna Pommer, Segra (monterbord + workshop). Många 
studenter fick upp ögonen för NB-skolor som arbetsgivare. Vi bör förtydliga möjligheten 
att samtidigt med anställning vid NB-gymnasium utbilda sig till yrkeslärare. 
 
Beslut att även framledes medverkar vid näringslivsdagar för att möta SLU-studenter. 
 

§ 11. Fortbildningsaktiviteter under hösten 
Fortbildningar som genomförts, där NF har medverkat och/eller spritt information, se 
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/fortbildning/fortbildning-2019/ , bl.a.: 
*  Riksstudiedagar Djurvård på SKK (djursjukvård, forskningsdjur, hund, djurvård), 
* Trädgård på Hvilan, 
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* HYN:s utbildningskonferens, SLU:s Hippocampusdag + arbetsmiljödagar Strömsholm, 
* SLU:s Kompetenscentrum Företagsledning 12/11 på LRF (Bo och Maria har medverkat  
   i planering av programmet): Utveckling av företagsledning, ekonomi och affärsmodeller. 
   Åtta deltagare från sex medlemsskolor. Eventuell uppföljning 2020? 
 

§ 12. Fråga från LRF 
LRF har ställt fråga om nivå på ersättning till branschrepresentanter i lokala programråd. 
Styrelsen konstaterar att frågan beror av bransch och vilket stöd ledamöter har från 
eventuell riksorganisation. Detta är en fråga som behandlas av varje skola på lokal nivå.  
 

§ 13. Fråga från Växa Sverige 
Rådgivningsorganisationen Växa har ställt fråga angående timersättning för bransch-
medverkan i undervisning. Styrelsen konstaterar att detta är en fråga för lokal 
överenskommelse med skolledningen vid aktuell skola. 
 

§ 14. Projekt på gång 
a. Attraktionskraft Naturbruk - Jordbruksverket 
Projektet ska redovisas senast 2021-06-30. En informationsfolder ska tas fram, målgrupp 
nya svenskar. Inom projektets ram kan fler studiebesök anordnas till medlems-skolor. 
Anette L undersöker intresse vid Himmelstalund.  
 
b. Entreprenörskap i skolan – Skolverket 
Årets aktiviteter är bl.a. arbetet med Ung-Ullbagge-stipendiet, samverkan med Jobba 
Grönt och NB-skolor kring gröna ambassadörer i Framtidståget, samt fortbildningen 12/11 
i samverkan med SLU, Kompetenscentrum företagsledning.  
Information om möjlighet till Ung-Ullbagge-nominering 2020 skickas ut av Maria E. 
Möjlighet till ny ansökan senast 17/2 www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-
entreprenorskap-till-organisationer-2020  
 

§ 15. Läromedel 
Styrelsen konstaterar att utveckling av läromedel är viktigt, såväl fysiska som digitala. 
Fråga bör ställas till skolorna: vilka behov har ni? 
 
Arbete som pågår:  
* digitalt kursmaterial skogsmaskinförare (Ljungbergsfonden),  
*  uppdaterad lärobok om fältmaskiner i jordbruket (Lars Neuman, Lennart Sörkvist),  
*  uppdaterad lärobok Växtodlingens grunder (Bengt Weidow), 
*  digitala foderstatsprogram för häst m.fl. djurslag (NIB Programmering). 
 
Styrelsen ser behov av läromedel inom entreprenörskap. Den avvecklade Lantbruks-
ekonomernas förening (se § 4) önskar att överförda medel nyttjas för framställning av 
läromedel i ekonomi. Man tipsar även om möjlighet att söka medel från Kungl. Patriotiska 
Sällskapets Fonder (som beviljat medel till Weidow, Neuman/Sörkvist).  
 

§ 16. EUROPEA 
Bo Wiberg planerar information till skolorna om kommande möten 2020 samt NF:s 
EUROPEA-stipendium 2020, att ansöka senast 28/2.  
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EUROPEA Sweden, dvs NF, ansvarar under december månad för olika nyhetsinlägg på 
www.europea.org. Maria E författar och skickar ett antal inlägg på tema ”Sustainable 
development with Natural Resourse Use education in focus”. Engelsk översättning av NF 
enligt stadgarna: Swedish Association of Agricultural Colleges, SAAC. 
 

§ 17. Yrkes-SM 22 - 24 april 2020 Helsingborg 
På vilka sätt kan naturbruket och dess yrken synas vid Yrkes-SM 2020? Maria E kontaktar 
Karin S Svalöf för fortsatt planering. Jobba Grönt planerar viss medverkan samt NYN via 
diplomerare. Peter N har fått nej från medverkan från skogsbranschen. VG-regions 
simulatortrailer är inte aktuell i år p.g.a allt arbete som krävs för finansiering samt logistik.  
 

§ 18. Datum för fortbildningsdag Ungdomskommunikation 2020 
Beslut att flytta fram fortbildningsdagen en vecka jämfört med tidigare år, till tors. 1 okt.,  
samt att förlägga höstens första styrelsemöte dagen därpå, fred. 2 okt. 
 

§ 19. Frågor från medlemmar 
Inga frågor har inkommit. 
 

§ 20. Styrelsens övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

§ 21. Nästa möte 
Beslut att nästa fysiska styrelsemöte blir 30/1 kl. 10 – 15, 
att Sofie A undersöker möjlighet att mötet förläggs till KSLA / HS, Drottninggatan 95B, 
ett ett extra telefonmöte hålls 15/1 kl. 08 - 09 för planering av rikskonferensen, 
samt att höstens första styrelsemöte planeras fred. 2/10 (se § 18). 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Maria Elinder 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Bo Wiberg      Sofie Alvarsson 


