Naturbruksskolornas Förening, org.nr 822003-5086

2020-05-27

Protokoll fört vid styrelsemöte i Naturbruksskolornas Förening
Datum:
Plats:

2020-05-27 kl. 13.00 – 16.20
Digitalt via Zoom

Närvarande
Styrelse:

Anneli Gunnars, Älvdalen, ordf.
Mimmi Höök Andersson, Gran, v. ordf.
Anna Giljam Nilsson, Real Gävle, §§ 1-16
Urban Vikström, Spånga
Sofie Alvarsson, Gamleby
Peter Nyman, Svenljunga, §§ 1-16
Hampus Frank, Önnestad, §§ 1-17
Suppleanter: Anna Rosén, Tenhult §§ 1-16
Cathrin Backman Löfgren, Forslunda, §§ 1-16
Anette Larsson, Himmelstalund
Adjungerade: Bo Wiberg, Gran, §§ 1-12
Stefan Larsson, Munkagård
Maria Elinder, kanslichef NF
Förhinder:
§ 1. Mötets öppnande. Val av sekreterare och justeringsperson
Föreningens nyvalda ordförande Anneli Gunnars öppnar det digitala styrelsemötet och
hälsar den nya styrelsen varmt välkommen. Deltagarna presenterar sig.
Beslut att välja Maria Elinder till mötessekreterare och Sofie Alvarsson till
justeringsperson.
§ 2. Föregående protokoll
Beslut att godkänna styrelseprotokollen från 2020-01-30 och 2020-04-01.
Protokollen läggs ut på naturbruk.se.
§ 3. Uppföljning från årsmötet
Planerad Rikskonferens Naturbruk 1 - 3 april 2020 ställdes in med kort varsel på grund
av pågående Covid-19 pandemi. Den sent avbokade rikskonferensen ledde till en faktura
från konferenshotellet på 158.000 kr. Enligt tidigare beslut står föreningen för del av
kostnaden (ca 30.000 kr), och anmälda konferensdeltagare debiteras 1.125 kr per person
(900 kr + moms). Maria Elinder ansvarar för faktureringen.
Årsmötet genomfördes därefter den 24/4, för första gången digitalt, med representation
från 40 medlemsskolor. Styrelsens utvärdering är att årsmötet var väl förberett och gick
1

Naturbruksskolornas Förening, org.nr 822003-5086

2020-05-27

bra att genomföra. Kan digitalt årsmöte även vara aktuellt för kommande år, för att ge
mer tid till själva rikskonferensen?
Ett särskilt uppdrag från årsmötet är att bevaka den så kallade dimensioneringsutredningen, vilken offentliggörs i juni, se §15.
Maria E efterlyser årsmötesprotokollet, vilket är på justeringsrunda.
Vid årsmötet presenterades 13 Ung-Ullbagge-nomineringar i ett bildspel. Förstapriset
tilldelades Vretas brandhjältar, Vretagymnasiet (stipendium 5.000 kr från Hushållningssällskapens Förbund). Delat andrapris till Sarcina Akut UF, Burgårdens gymnasium, och
Tjuvskyttens Delikatesser UF, Älvdalens Utbildningscentrum (1000 kr vardera från NF).
§ 4. Konstituering av styrelsen
Anneli Gunnar valdes som föreningens nya ordförande av årsmötet 2020-04-24.
Styrelsen beslutar
att välja Mimmi Höök Andersson till föreningens vice ordförande,
att återvälja Peter Nyman till föreningens kassör,
att föreningens kanslichef Maria Elinder adjungeras till styrelsen som mötessekreterare,
att ordförande Anneli Gunnars och kassör Peter Nyman var för sig oinskränkt företräder
föreningen gentemot Swedbank AB,
att Peter Nyman fortsätter som behörighetsadministratör i föreningens internetbank,
att Anneli Gunnars och Maria Elinder utses till företagsanvändare i föreningens
internetbank,
att föreningens firma i övriga frågor, utöver gentemot Swedbank AB, tecknas av ordf.
Anneli Gunnars och v.ordf. Mimmi Höök Andersson, gemensamt i förening.
Beslut om övrig ansvarsfördelning i styrelsen
Anneli Gunnars (ordf.): Projekt, Landsbygdsnätverket, EUROPEA
-

Mimmi Andersson (v. ordf.): Internationellt, Hund (+back-up Lantbruk)

-

Peter Nyman (kassör): Skogsbruk

-

Sofie Alvarsson: Lantbruk inkl. LAMK, LB-nätverkets nationella kompetensråd

-

Urban Vikström: Remisser, Djurvård (+ Gymnasiesärskola)

-

Anna Giljam Nilsson: Rikskonferens Naturbruk, Häst, Naturturism

-

Hampus Frank: Ungdomskommunikation (+ Naturturism)

-

Anna Rosén: Läromedel (+ Fortbildning, + Häst)

-

Anette Larsson: Trädgård, Gymnasiesärskola (+ Djurvård)

-

Cathrin Backman Löfgren: Fortbildning (+ Ungdomskommunikation, + Läromedel).
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Dessutom adjungeras de avgående styrelseledamöterna Bo Wiberg och Stefan Larsson
till styrelsen 2020 för att bistå i arbetet med remisser.
§ 5. Rapporter från medverkan/representerade i olika sammanhang
a) SLU:s utveckling, näringslivsdagar
SLU:s skogsfakultet inbjuder 4/6 till Zoom-workshop: krav för kommande
jägmästarexamen, Peter N och Maria E deltar.
Agronomutbildningarna inbjuder till branschmöte 4/9.
Ultunastudenternas Näringslivsdag 11/11: Anna GN och Ingela Appelsved deltar,
Maria E bokar monterplats.
Maria E undersöker angående Lantmästardagen i Alnarp.
b) Europea.org
Covid-19 pandemin leder till inställda fysiska EUROPEA-möten.
c) Landsbygdsnätverket
Anneli G ingår i LB-nätverkets styrgrupp. Anneli och Maria E har besvarat en enkät
inför kommande programperiod.
Det nationella kompetensrådet inom det gröna och naturbaserade näringslivet har
skypemöte 9/6. Sofie A, Maria E och ev. Bo W deltar. Maria ingår i arbetsutskottet.
d) Branschmöten
Sofie A: Möte i LAMK, Lantbrukets arbetsmiljökommitté, planeras i juni, på
Gamlebygymnasiet eller digitalt.
Anna GN: Möte Häst och folkhälsa 2030 planeras i september.
Anneli G har deltagit i branschens projekt Svensk Skogsvalidering, för att ta fram
yrkesprov för skogsmaskinförare. Ska nu testas på några NB-skolor.
§ 6. Medlemsläget och ekonomin
Peter N meddelar att ekonomin är under kontroll.
Maria E förbereder fakturering av medlemsskolornas medlemsavgifter, där varje skola
har sin unika avgift. Fakturor planeras även till anmälda deltagare för den inställda
Rikskonferens Naturbruk 2020 (1.125 kr enligt tidigare beslut).
§ 7. Elevstatistiken 15/5
Ännu saknas uppgifter från några skolor angående antal förstahandssökande till NB per
15/5. Ralph Engstrand ansvarar för uppgiftsinsamlandet från skolorna.
§ 8. Rikskonferens Naturbruk 2021
Fråga har ställts till Svalöfs gymnasium, som väljer att tacka nej till att även 2021 stå
som lokal värd för Rikskonferens Naturbruk.
Beslut att Bo W ställer fråga till Gotland Grönt Centrum, som tidigare erbjudit värdskap
för konferensen 2021.
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§ 9. Fortbildningsdag Ungdomskommunikation
Fortbildningsdagen är sedan tidigare planerad till torsdag 1 okt. och styrelsemöte till 2
okt. Framtiden lär utvisa om dagarna går att genomföra fysiskt. LRF flyttar sitt kontor,
och har aviserat att man får mindre konferenslokaler.
Beslut att Maria E undersöker möjlighet att vara på KSLA 1/10.
§ 10. Marknadsföringsaktiviteter
Arbete pågår för att bygga och fylla den nya sajten naturbruk.se 2.0 med innehåll. Anna
Andersson fortsätter som webmaster via egen firma, där ett avtal har tecknats om 200
timmar som ett steg 1 t.o.m. september.
Foton från olika fotografer har jämförts. Föreningen har köpt in nytagna GDPRgodkända foton från Vreta och Himmelstalund av fotograf Jeppe Gustafsson,
jeppebild.se. Troligen behövs ytterligare någon skolfotografering för utbildningsområden som saknas.
En annonssida till GymnasieGuiden med nya foton håller på att tas fram. Sidan bekostas
av NYN, HYN och SYN tillsammans, vilket uppskattas av NF.
§ 11. Fortbildningsaktiviteter under hösten, webbinarier?
Styrelsen föreslår att några webbinarier genomförs, bl.a. med programpunkter från
inställd Rikskonferens Naturbruk 2020, t.ex. Skolverket, SLU, Skolinspektionen.
Anmälningar och frågor behöver samlas in i förväg. Delar av materialet kanske kan
spelas in och läggas ut på nätet.
Vad planeras v. 44? Djurbranschens yrkesnämnd planerar för Riksstudiedagar djurvård.
Beslut att Maria E i dialog med Cathrin BL undersöker förutsättningarna för olika
fortbildningsaktiviteter under hösten, troligen digitala.
§ 12. Läromedel
Maria E redovisar, efter dialog med NF:s förre kassör Elisabeth Bringer Hallberg, att NF
har erhållit sammanlagt ca 294.000 kr vid nedläggning av andra föreningar, från:
- Naturbrukslärarnas Förening (år 2005?) ca 240.000 kr
- Föreningen SOL-film (år 2018) ca 19.000 kr
- Lantbruksekonomernas förening (år 2019) 34.700 kr
Ansökan om bidrag, samt utbetalning har under senare år skett till:
- Bengt Weidow, Växtodlingsboken, 25.000 kr
- Maria Nilsson, Mjölkkoboken, 25.000 kr
Tidigare hade NF ett separat konto i bokföreningen för läromedel, men det togs bort för
några år sedan då revisorerna hade påtalat att ränta från NF:s bankkonton inte hade
påförts läromedelskontot och att kontot lika gärna kunde tas bort.
Mötet diskuterar förslag till riktlinjer för läromedelsfond, som utarbetats av Anna R.
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Förhandsbesked kan lämnas om möjlighet till bidrag, vilket betalas ut när läromedlet är
färdigställt.
Beslut att fastställa riktlinjerna för NF:s läromedelsfond samt att information läggs ut på
www.naturbruk.se.
§ 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 medlemsskolor, såväl till de som redan har haft ett besök (Gamleby, Ökna, Ösby), som nya.
Maria deltar i möten med SIOS och Hela Sverige ska Leva, från LB-nätverkets
integrationsgrupp, vilka har stora etniska nätverk.
b) Entreprenörskap i skolan - Skolverket
Maria E och Bo W har gjort ansökan för 2020 om 220.000 kr, varvid 172.054 kr har
beviljats. Redovisning har lämnats för aktiviteter 2019 (arbete med Ung-Ullbaggestipendiet, samverkan med Jobba Grönt och NB-skolor kring gröna ambassadörer i
Framtidståget, fortbildning med SLU:s Kompetenscentrum företagsledning).
c) NYN:s Skolverksprojekt Fler yrkeslärare
Vid rikskonferensen skulle Catharina Matsdotter för NYN:s räkning presentera sin
rapport om svårigheter och möjligheter att få fler yrkeslärare.
NYN medverkar gärna i ett eventuellt kommande seminarium.
§ 14. Betygsutredningen
Utredningen offentliggörs inom några dagar. Föreningen avser att lämna remissyttrande.
Beslut att primär arbetsgrupp för remissen är Urban V, Mimmi A, Bo W, Stefan L.
§ 15. Dimensioneringsutredningen
Utredningen offentliggörs om någon vecka. Föreningen avser att lämna remissyttrande.
Beslut att primär arbetsgrupp för remissen är Urban V, Mimmi A, Bo W, Stefan L.
§ 16. Nästa möte
Beslut att nästa styrelsemöte blir 2/10 preliminärt i Stockholm, alternativt digitalt.
§ 17. Nya inriktningar
Naturbruksprogrammet får nya inriktningar till hösten 2021, då Djur ersätts av Djurvård
och Hästhållning, och Skog av Skogsbruk och Naturturism.
Beslut att Maria E och Anneli G planerar en enkät till skolorna angående, i första hand,
vilka skolor som planerar den nya inriktningen Naturturism, med nytt ämne Naturturism.
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§ 18. NB-utbildningarnas framtida behov och hållbarhet
Vid styrelsemötet 1 april diskuterades behovet att ”sortera upp” 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 frågan bordläggs till nästa möte,
samt att alla mejlar input till Bo W, t.ex. i form av SWOT (styrkor, svagheter,
möjligheter, hot).
§ 19. Corona – nuläge och inför hösten
Mötet diskuterar frågeställningar vad gäller utbildningsstart till hösten.
Beslut att Anneli G och Sofie A, med stöd av Bo W, förbereder skrivelse till
regeringskansliet, ifall inte besked kommer inom en snar framtid.
§ 20. Frågor från medlemmar – yrkesbevis hjullastare
Mötet diskuterar möjlighet för intresserade NB-skolor att fortsätta att erbjuda yrkesbevis
för hjullastare via kurs i det individuella valet.
Beslut att Sofie A bevakar frågan, i kontakt med Stefan L och eventuellt Rättvik.
§ 21. Övriga frågor
Yrkes-SM 2020 ställdes in. Maria E deltar i digitalt möte med World Skills 28/5.
§ 22. Avslut
Ordförande tackade deltagarna för ett innehållsrikt möte.

Vid protokollet:

Maria Elinder
Justeras:

Anneli Gunnars

Sofie Alvarsson
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