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Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Naturbruksskolornas förening 
Tors. 30 jan. 2020 kl. 10.00 – 15  
Plats: KSLA/ Hushållningssällskapens Förbund, 
Drottninggatan 95B, Stockholm 
 

Närvarande: 
Styrelse: Bo Wiberg Gran, Anneli Gunnars Älvdalen, Anna Giljam Nilsson Real Gävle, Urban 
Vikström Spånga, Sofie Alvarsson Gamleby, Peter Nyman Svenljunga, Stefan Larsson 
Munkagård 
Suppleanter: Anna Rosén Tenhult, Anette Larsson Himmelstalund, Cathrin Backman Löfgren 
Forslunda 
 
Adjungerade: Maria Elinder kanslichef Naturbruksskolornas Förening, samt  
under §8 informationsutbyte med Jesper Broberg, vd Hushållningssällskapens Förbund. 
 
 
§ 1. Mötets öppnande. Val av sekreterare och justerare 

Föreningens ordförande Bo Wiberg öppnar mötet. 
 
Beslut att välja Maria Elinder till sekreterare samt Urban Vikström till justeringsperson. 
 

§ 2. Föregående protokoll  
Beslut att godkänna föregående styrelseprotokoll 2019-12-09.  
Protokollet läggs ut på www.naturbruk.se/styrelsemoten/ . 
 

§ 3. Rapporter från medverkan/representerade i olika sammanhang 
a. SLU:s fördubblingsprojekt 
Från 2021 planerar SLU att ändra till generella kandidat- samt magisterprogram som, för 
den som därefter uppfyller vissa kurs- och examenskrav, kan nå yrkesexamen agronom 
eller jägmästare. SLU inbjuder till en första av tre workshops om skogliga utbildningar 
25/2, där Peter N och Maria E deltar.  
SLU inbjuder till en tredje workshop om agronomutbildningarna 21/4 fokus marknads-
föring, där Maria E och Anette L planerar att delta.  
Prorektor Karin Holmgren har tackat ja till att medverka i Rikskonferens Naturbruk: 
SLU:s förändrade utbildningar – hur kan SLU få fler studenter som gått naturbruk?  
 
b. Landsbygdsnätverket 
Anneli G deltog i workshop 22/1 i Jönköping angående kompetensutveckling i gröna 
näringar, hela kunskapskedjan, kopplat till Landsbygdsprogrammet och ny programperiod 
från 2023. I gruppdiskussion lyfte LRF bl.a. betydelsen av information till SYV.  
 
LB-nätverket har initierat samverkan i ett nationellt kompetensråd inom det gröna och 
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naturbaserade näringslivet; med yrkesnämnder m.fl. samt SLU och NF. Maria E ingår i 
planeringsgruppen. Skypemöte 21/1, nästa 27/3. 
 
c. LAMK 
Sofie A meddelar att Lantbrukets ArbetsMiljöKommitté planerar möte 3/2. Peter 
Lundqvist, SLU Alnarp, har väckt idé om tävling mellan NB-skolor. Peter L inbjuds till 
medverkan under rikskonferensen, bl.a. i diskussion om skolornas arbete med arbetsmiljö. 
 
d. Övrigt 
Anna GN har deltagit i möten rörande hästutbildning, arrangerade av Wången i samverkan 
med HYN och HNS. 
 

§ 4. Medlemsläget och ekonomin 
Äntligen är Swedbanks administration för kassörsbyte klart så att Peter N nu sköter NF:s 
betalningar. Maria E ska få läsrättigheter på NF:s bankkonton vilket underlättar den 
ekonomiska administrationen. Förre kassören Elisabeth Bringer Hallberg har lovat bistå vid 
bokslut 2019 och uppstart av ekonomiadministration 2020.  
 

§ 5. Planering av Rikskonferens Naturbruk 2020, 1 - 3 april i Helsingborg 
Styrelsen planerade konferensen vid extra telefonmöte 15/1, samt vid dagens möte, bl.a.: 
- tema: Naturbruksutbildningarnas potential för hållbar utveckling och livslångt lärande. 
- fördelning av ansvariga i styrelsen för olika gruppdiskussioner. 
 
Beslut att ordförande och sekreterare fortsätter planeringen tillsammans med Svalöfs 
gymnasium, kontakt med medverkande, utskick av inbjudningar, m.m. 
 

§ 6. Underlag till årsmötet 
- Styrelsen undertecknar den kortfattade verksamhetsberättelse som var utsänd inför  
   mötet. Ytterligare bilagor planeras angående marknadsföring, projekt m.m. 
- Peter N och Maria E ska träffa Elisabeth BH på Vreta för att göra klart bokslutet med  
   ekonomiska rapporter. 
- Möte planeras därefter med revisorerna. 
- Medlemsläget inför 2020 är oförändrat 67 skolor. 
- Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020 diskuteras. 
- Ordförande har kontakt med valberedningen. 
 
Beslut att ordförande snarast skickar ut kallelse med dagordning och ytterligare 
handlingar inför årsmötet. 
 

§ 7. Förslag till medlemsavgift 2021 
 
Beslut att styrelsen föreslår årsmötet oförändrad medlemsavgift 2021, dvs en 
genomsnittlig årsavgift på 18.500 kr per skola, med en fast del på 12.500 kr samt en rörlig 
del baserad på medelantal NB1-elever per 15/9 under de två senaste åren.  
 



 3	

§ 8. Skolverkets förslag till ändrad programstruktur samt nya och ändrade kurser i 
naturbruksprogrammet 
Mötet diskuterar Skolverkets remiss (D.nr. 2017:1728, 2017:803), där många synpunkter 
har inkommit från medlemsskolor. Parallellt arbetar Skolverket med översyn av kurser och 
block till ämnesbetyg. 
 
Beslut att ordförande i dialog med vice ordförande och sekreterare skickar in föreningens 
samlade yttrande. 
 

§ 9. Uppföljning NB-elever – vad gör de efter gymnasiet? 
Frågan bordläggs till kommande möte. Ingen enkät har hunnit färdigställas, t.ex. utifrån 
MYH:s mall. Vad kommer Dimensioneringsutredningen att presentera? Utredningen 
medverkar vid mötet 27/3 i det nationella kompetensrådet. 
 

§ 10. Marknadsföringsaktiviteter, utveckling av naturbruk.se, Facebook, nytt budskap 
Arbetet med att flytta över och modernisera naturbruk.se i ny mall fortskrider enligt 
processplanen som beslutades vid styrelsemötet 2019-12-09.  
 

§ 11. Beslut om fortsatt uppdrag för Anna Andersson som webbansvarig 
Anna Andersson har under ett år från 2019-04-01 haft 100% tjänst via HS, Gamleby-
gymnasiet, varav 25% åt NF som webmaster. Sofie A erbjuder fortsatt möjlighet att vara 
arbetsgivare för Anna, på NF:s 25%. Anna har även nämnt möjlighet att aktivera sin firma, 
varför dialogen fortsätter inför att nytt avtal ska skrivas. 
 

§ 12. Fortbildningsaktiviteter 2020 
- NYN har ställt fråga om möjlighet till möte/fortbildning med NB-personal vid Elmia  
   Lantbruks-mässan vecka 43. Detta bör vara möjligt. 
- Riksstudiedagar Djurvård (djursjukvård, forskningsdjur, hund, djurvård) planeras på SKK  
  må-ti vecka 44. 
- Munkagård planerar fortbildning Trädgård vecka 44. 
 

§ 13. Projekt på gång 
a. Attraktionskraft Naturbruk - Jordbruksverket 
Projektet ska slutredovisas senast 2021-06-30. En informationsfolder ska tas fram med 
målgrupp nya svenskar. Inom projektet kan fler studiebesök arrangeras till medlems-
skolor, såväl till de som redan har haft ett besök (Gamleby, Ökna, Ösby), som nya. 
 
b. Entreprenörskap i skolan – Skolverket 
Ny ansökan för 2020 planeras senast 17/2. Redovisning av aktiviteter 2019 ska lämnas 
under våren (arbetet med Ung-Ullbagge-stipendiet, samverkan med Jobba Grönt och NB-
skolor kring gröna ambassadörer i Framtidståget, fortbildning i samverkan med SLU:s 
Kompetenscentrum företagsledning).  
 

§ 14. Läromedel 
Styrelsen konstaterar att utveckling av läromedel är viktigt, såväl fysiska som digitala. 
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Fråga bör ställas till skolorna: vilka behov har ni? NF har övertagit medel från föreningar 
som har lagts ner. 
 
Beslut att Anna R återkommer med förslag till riktlinjer för NF:s läromedelsfond. 
 

§ 15. EUROPEA 
EUROPEA Sweden, dvs NF, ansvarade för olika nyhetsinlägg på www.europea.org under 
december 2019. Maria E har författat ett antal inlägg på tema Sweden – Sustainable 
development with Natural Resource Use education in focus. 
 
Hittills har en ansökan inkommit inför NF:s EUROPEA-stipendium 2020, ansökan senast 
28/2. Maria E skickar en påminnelse till skolorna. 
 

§ 16. Ung-Ullbagge-nomineringar 
Hittills har nio nomineringar inkommit, sista anmälningsdagen är 31/1. 
 

§ 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 Stiernblad, Svalöfs gymnasium, för fortsatt planering. 
 

§ 18. Frågor från medlemmar 
Rid- och Djursjukvårdsgymnasiet Helsingborg har ställt fråga angående riksprislistan. 
 
Beslut att ordförande svarar. 
 

§ 19. Styrelsens övriga frågor 
Information att Järvaveckan planeras till andra veckan i juni. Landsbygdsnätverket har 
ställt fråga om NF kan medverka i två seminarier samt i monter. Maria E meddelar 
möjlighet att medverka via AN-projektet. 
 

§ 20. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte planeras av den nya styrelsen. 
Beslut sedan tidigare att höstens första styrelsemöte planeras till fred. 2/10, dagen efter 
fortbildning Ungdomskommunikation. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Maria Elinder 
 
Justeras: 
 
 
 
Bo Wiberg      Urban Vikström 


