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Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Naturbruksskolornas förening 
Ons. 1 april 2020 kl. 10.00 – 12.30  
Plats: Digitalt 
 

 
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 
 
Adjungerade: Maria Elinder kanslichef Naturbruksskolornas Förening samt, som inhyrd 
mötesvärd för introduktion av nya verktyg, Eiwor Backelund Jacobsson, www.gctools.se  
 
Förhinder: Anna Rosén Tenhult 
 
 
§ 1. Mötets öppnande. Val av sekreterare och justerare 

Föreningens ordförande Bo Wiberg öppnar mötet och hälsar välkommen till föreningens 
första digitala styrelsemöte. Detta genomförs på grund av pågående corona-pandemi som 
orsakat inställd Rikskonferens Naturbruk samt framflyttat årsmöte.  
 
Beslut att välja Maria Elinder till sekreterare samt Anna GN till justeringsperson. 
 
 

§ 2. Föregående protokoll  
Beslut att godkänna protokollet från extra styrelsemöte 2020-03-16. 
Protokollen läggs ut på www.naturbruk.se/styrelsemoten/ . 
 
 

§ 3. Inför årsmötet 2020 
Inhyrd mötesvärd introducerade Zoom.us samt möjlighet till olika diskussionsrum via 
verktyget qiqochat.com. Styrelsen konstaterar att Zoom, med delat dokument, 
chatfunktion, ja/nej samt handuppräckning bör vara tillräckligt för att genomföra ett 
digitalt årsmöte. Tilläggsramverk som Qiqochat med open space-möjlighet, kan eventuellt 
bli aktuellt vid digitala fortbildningar, seminarier etc. 
 
Beslut 

- att digitalt årsmöte genomförs fre. 24/4 2020 kl. 12.30 – 14.00, 
- att sekreteraren införskaffar Zoom att nyttja som digital plattform, 
- att ordförande omgående meddelar medlemsskolorna nytt datum och tid, 
- att ordförande tar förnyad kontakt med valberedningen, 
- att fylliga handlingar skickas till skolledare och huvudmän innan mötet, 
- att föreslå årsmötet att avgående ledamöter adjungeras till styrelsen året ut för att 

överbrygga och stötta i pågående arbete, samt 
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- att ordförande och sekreterare tar förnyad kontakt med konferenshotellet för att 
diskutera storleken av kommande faktura, på grund av inställd rikskonferens. 
 
 

§ 4. Möjlighet till förflyttning av läsårstid m.m. 
Mötet diskuterade möjlighet att förflytta läsårstider för nuvarande årskurs 1 och 2 på 
grund av rådande omständigheter. Dessutom - hur kan studentfirande 2020 genomföras? 
 
 

§ 5. Ny webmaster, kravprofil etc. 
Inför uppdraget som webmaster, omfattning 25 procent: Vilken kravprofil bör ställas? 
 
Beslut att Maria E kontaktar Anna Andersson för att få hennes bild av vilka behov NF har, 
samt att Maria återkopplar till Bo W, Anneli G samt Sofie A. 
 
 

§ 6. Beslut om ny NF-logga 
Anna Andersson har utarbetat förslag på ny/ uppdaterad logotype för NF. Styrelsen tycker 
att förslaget är bra, samt att loggan bör implementeras i samtliga mallar som används. 
 
Beslut att godkänna den nya loggan 
att Maria kontaktar Anna angående filer,  
samt att loggan presenteras för årsmötet.  
 
 

§ 7. Ung-Ullbaggestipendiet 
Sekreteraren påminner nomineringskommittén om att var och en snarast, och senast 9/4, 
ska meddela sina tre högsta prioriteringar till Maria E.  
Alla 13 nominerade samt tre vinnare presenteras vid årsmötet. 
 
 

§ 8. Genomföra något/några webbinarier under våren från rikskonferensens program? 
Mötet diskuterar möjlighet att genomföra några av rikskonferensens presentationer som 
webbinarier, ev. med frågeställningar inskickade i förväg och/eller via chattfunktion. 
 
Beslut att sekreteraren ställer fråga till Skolverket, Skolinspektionen samt SLU. 
 

§ 9. SLU:s rapport över planerade utbildningar 
S-fakultetens workshop nr. 2 den 17/3 ändrades med kort varsel till digital via Zoom.  
Maria E och jägmästare Rune Simonsen från Jälla deltog. SLU har en internremiss 
angående fortsatt planering av alla sina utbildningar. S-fak inbjuder branschen att 
inkomma med input på skogliga utbildningar (kandidat och magister, samt minsta 
gemensamma nämnare för ev. jägmästarexamen). 
 
Beslut att Peter N och Maria E kommunicerar angående input till SLU S-fak., vilket även 
innebär att lyfta branschens behov av praktiskt kunniga skogsmästare. 
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§ 10. Frågor från medlemmar 
Inga frågor har inkommit. 
 

§ 11. Styrelsens övriga frågor 
a) Ordförande kontaktades 27/3 av utbildningsministern: vilka behov ser föreningen av 

kort- och långsiktiga beslut för gymnasieskolan i allmänhet och för NB i synnerhet? 
Även branscherna påtalar behov av kompetent arbetskraft.  
 
Mötet diskuterar behov att ”sortera upp” inför att återkoppla om utvecklingsfaktorer 
för hållbara utbildningar, att arbeta fram ”Naturbruksutbildningar i framtiden”. Det rör 
landsbygdsutveckling, samverkan stad – land, ungdomar som utvecklingskraft för 
Sverige, progression i utbildningssystemet för bra kompetensförsörjning, NB-skolor 
som resurser i regionala kluster/ gröna kompetenscenter och i samverkan i Europa. NF 
har många nätverk. 
 
Beslut att alla mejlar input till Bo W, t.ex. i form av SWOT (styrkor, svagheter, 
möjligheter, hot), som sammanställer underlag inför nästa styrelsemöte. 
 
 

b) Värd för Rikskonferens Naturbruk kommande år 
Beslut att Bo W kontaktar Svalöf samt Gotland, som anmält intresse för värdskap 2021. 
Vilka möjligheter finns för värdskap 2021 respektive 2022? 
 
 

§ 12. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte planeras av den nya styrelsen. 
Beslut sedan tidigare att höstens första styrelsemöte blir fred. 2/10, dagen efter 
fortbildningsdag Ungdomskommunikation. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Maria Elinder 
 
Justeras: 
 
 
 
Bo Wiberg      Anna Giljam Nilsson 


