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Protokoll fört vid extra styrelsemöte i 
Naturbruksskolornas förening 
Mån 16 mars 2020 kl. 08.00 – 09.00  
plats: telefonkonferens 
 

 
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: Anette Larsson Himmelstalund, Cathrin Backman Löfgren Forslunda 
Adjungerad: Maria Elinder kanslichef Naturbruksskolornas Förening 
 
Förhinder: Anna Rosén Tenhult 
 
 
§1 Mötets öppnande. Val av sekreterare och justerare 
Föreningens ordförande Bo Wiberg öppnade styrelsens extra telefonmöte med anledning 
av coronavirus covid-19 och konsekvenser för planerad Rikskonferens Naturbruk 1-3 april i 
Helsingborg, med Svalöfs gymnasium som lokal värd. 
 
Beslut att välja Maria Elinder till sekreterare och Urban Vikström till justeringsperson. 
 
 
§ 2 Planerad Rikskonferens Naturbruk i Helsingborg 1-3 april 
Styrelsen skickade den 13 mars mejlfråga till medverkande och konferensanmälda 
angående om man planerar, eller ej, att delta i konferensen. Många huvudmän har med 
kort varsel infört restriktioner för resande och deltagande i större sammankomster. Den 
absoluta majoriteten svar visar att man inte kommer att delta i Helsingborg.  
 
Enligt stadgarna ska årsmöte genomföras senast under april månad. Styrelsen diskuterar 
möjligheter att via digital lösning genomföra årsmöte. Detta hinner eventuellt inte 
effektueras under april månad. Medlemsavgiften för år 2020 beslutades vid årsmötet 2019.  
 
Möjlighet bör även undersökas för att i webbinarieform under våren genomföra några av 
konferensens föreläsningar, t.ex. från Skolverket. 
 
Maria E, i dialog med Svalöfs gymnasium, kommunicerar med konferenshotellet angående 
ekonomiska konsekvenser av att ställa in konferensen. Enligt nuvarande offert kommer det 
att bli betydande kostnader gentemot hotellet, ca 175.000 kr inkl. moms, vid inställd 
konferens. Bo W, Maria E och Svalöfs gymnasium har avstämning under förmiddagen efter 
morgonens styrelsemöte. 
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Styrelsen beslutar enhälligt, med bakgrund av coronavirus covid-19, 

- att ställa in Rikskonferens Naturbruk i Helsingborg 1 - 3 april, 
 

- att Maria E undersöker möjlighet till digitala alternativ för årsmöte respektive 
några av konferensens föreläsningar, att genomföra senare under våren, 
 

- att årsmöte, förslagsvis digitalt med chatfunktion, planeras senare under våren, 
där kallelse med fylliga handlingar ska skickas ut senast tre veckor innan årsmötet, 
 

- att snarast avboka konferenshotellet samt buss och middag på båt, 
 

- att Svalöfs gymnasium debiterar konferensdeltagarna 900 kr + moms per person 
samt att föreningen står för övrig del av avbokningskostnaden gentemot hotellet, 
 

- samt att meddela medverkande och konferensdeltagare om aktuellt läge, samt att 
påminna om att själv avboka boende och ev. resa. 
  
 

§ 3 Ung-Ullbaggestipendiet 
Föreningen har fått in nomineringar från 13 medlemsskolor till Ung-Ullbaggestipendiet. 
Styrelsen utgör nomineringskommitté, förutom Anneli G och Stefan L, vars skolor har 
skickat in nomineringar. Övriga i nomineringskommittén återkommer var och en med sina 
prioriteringar till Maria E senast 20 mars. 
 
 
§ 4 Nästa möte 
 
Beslut att nytt extra styrelsemöte per telefon genomförs onsdag 1 april 2020 kl. 10.00 – 12. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Maria Elinder 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Bo Wiberg      Urban Vikström 


