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Till rektorer vid medlemsskolorna i Naturbruksskolornas Förening 

 

 

 

 

 

 

Hej ! 

 

 

 

Årsmötet skulle som ni vet genomförts som en integrerad del i programmet under 

Rikskonferensen Naturbruk 1 – 3 april 2020 i Helsingborg med Svalövs Gymnasium som 

värd.  Men av kända skäl så blev hela konferensen inställd och därmed årsmötet. Observera 

att den tidigare utskickade verksamhetsplanen gäller men ska fortfarande bara att ses som ett 

förslag. Vi beslutar om prioriteringar på årsmötet.  

 

Ny tid för årsmötet är fredagen den 24 april 12.30 – 14.00 och vi ska genomföra mötet 

digitalt i en programvara som heter https://zoom.us/ 

Utförliga instruktioner kommer vi att mejla ut i god tid innan mötet. 

 

 

OBS!! Vi kommer att mejla ut fler handlingar inför mötet som ni ska ta del av.  

 En utförligare verksamhetsberättelse för 2019 som komplement till den ni redan fått 

 Verksamhetsberättelse 2019 för projekt och kommunikation 

 Verksamhetsplan för 2020 för projekt och kommunikation 

 Revisionsberättelse, bokslut och budget 

 Valberedningens förslag 

 

Vi ses digitalt! 

 

 

Bo Wiberg 

Ordförande i Naturbruksskolornas Förening 

https://zoom.us/


Kallelse och föredragningslista för årsmöte med Naturbruksskolornas Förening 

2020-04-24 12.30 – 14.00 

 

1. Anmälan av kallelse - skall ha gått ut tre veckor före årsmötet 

2. Fastställande av röstlängd - röstberättigad är representant för skola som erlagt avgift för år 

2019 

3. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse (se bilaga)  

5. Ekonomisk redovisning för 2019, resultat- och balansräkning  

6. Revisionsberättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Styrelsens redovisning och mötets synpunkter avseende verksamheten framåt 

a)   myndighets- och näringslivskontakter (styrelsen) 

      b)  marknadsföringsaktiviteter, utveckling av www.naturbruk.se och beslut om  

            kommunikationsplan (Bo Wiberg) 

      c)   pågående och planerade projekt (Maria Elinder, Bo Wiberg)  

d) kunskapsutveckling via fortbildning,   

e) kunskapsutveckling via läromedelsutveckling, kurslitteratur, mm  

f) internationella aktiviteter (Bo Wiberg) 

9. Beslut om verksamhetsplan för 2020 och budget 2020 (se bilaga) 

10. Beslut om medlemsavgift för 2021 

11. Val av  

- ordförande - väljes årligen. Nuvarande; 

Bo Wiberg 

- styrelseledamöter på 2 år, i tur att avgå: 

Stefan Larsson 

Anna Giljam Nilsson 

Bo Wiberg 

Anneli Gunnars 

revisorer med ersättare - väljs årligen.  

- Nuvarande;  

Ingela Appelsved och Ola Lundmark 

- valberedning med tre ledamöter - väljs årligen Nuvarande;  

Syd: Hans Martinsson, Mitt: Claes-Göran Claesson Norr: Stig Liljergren   

12. Beslut om adjungerade till styrelsen under 2020 

13. Övriga frågor och ev. uppdrag från årsmötet 

13. Årsmötets avslutande 

 

 

Bo Wiberg 

Ordförande 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.naturbruk.se/

