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Protokoll fört vid årsmöte i Naturbruksskolornas Förening 
 
Datum:  2022-04-08 kl. 13.00 – 14.30 
Plats: 
 

Digitalt via Zoom 

 
§1 Årsmötet öppnas av Naturbruksskolornas Förenings ordförande Anneli Gunnars. 

Medlemmarna finner att kallelsen gått ut tre veckor innan mötet, korrekt enligt 
stadgarna. 

  
§2 Fastställande av röstlängden är den i förväg anmälda deltagarlistan till mötet 

med en representant per medlemsskola.  
22 av 70 medlemmar deltar i mötet (27 personer). 

 
§3  Till ordförande för mötet väljs Anneli Gunnars, som protokollförare Maria 

Elinder samt som protokolljusterare Dan Rosenwall (Himmelstalunds 
Utbildningscentrum) samt Märta Jensen (Gamlebygymnasiet). 

 
§4  Verksamhetsberättelsen för år 2021 har skickats till skolorna inför mötet samt 

finns tillgänglig på föreningens hemsida naturbruk.se i den interna menyn ”För 
NB-skolor”. Delar av verksamhetsberättelsen lyfts fram muntligt. Inga övriga 
synpunkter läggs från mötet, och verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
 

§5  Ekonomisk redovisning för år 2021 lämnas av kassör Peter Nyman. Ett 
överskott på 92.107 kr genererades, trots en planerad minus-budget. Överskottet 
beror bl.a. på lägre kostnader för (digitala) möten samt (digital) medverkan i 
olika sammanhang. Föreningens ekonomiska ställning är fortsatt god med ett 
eget kapital på 1.241.105 kr. Mötet lämnar inga övriga kommentarer eller 
synpunkter på den ekonomiska redovisningen.  

 
§6  Revisionsberättelsen presenteras av Ingela Appelsved. Revisorerna tillstyrker att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  
 
§7 Årsmötet beslutar enhälligt ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
§8 Styrelsens förslag till verksamhetsplan (se bilaga) för verksamhetsåret 2022 

presenteras, bl.a. med önskad satsning på att få ökad närvaro i sociala medier 
utifrån målgruppens intressen. Styrelsens förslag till budget redovisas och slutar 
med ett minusresultat, bland annat på grund av den planerade satsningen på 
sociala medier.  

 
§9 Årsmötet beslutar att fastställa den redovisade verksamhetsplanen och budgeten 

för verksamhetsåret 2022. 
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§10 Styrelsen föreslår för nästkommande år, 2023, en oförändrad fast medlemsavgift 

på 12.500 kr samt en rörlig del baserad på medelantal NB-elever i årskurs 1 för 
de två senaste verksamhetsåren. Den genomsnittliga medlemsavgiften blir 
18.500 kr. Årsmötet beslutar att fastställa föreslagen medlemsavgift för år 2023.   

 
§11 Valberedningen presenterar sina förslag. Årsmötet beslutar att till ordförande i 

Naturbruksskolornas förening för en tid av ett år omväljs Anneli Gunnars. 
 
Till styrelseledamöter på två år omväljs Mimmi Andersson, Anna Giljam 
Nilsson och Hampus Frank.  
 
Till fyllnadsval som ledamot på ett år väljs Börje Andersson. 
 
Till suppleant på två år omväljs Anna Rosén.  
 
Till fyllnadsval som suppleant på ett år väljs Lotta Persson. 
 
Ledamöter som har ett år kvar på sin uppdragstid: Peter Nyman och Sofie 
Alvarsson samt suppleanten Anette Larsson. 
 
Till revisorer för kommande revisionsår omväljs Ingela Appelsved och Elisabeth 
Bringer Hallberg. 
 
Till valberedning omväljs Hans Martinsson (syd), sammankallande, samt Stig 
Liljergren (norr). Till ny representant (mellan) väljs Kirsi Östberg.  
 

 
§13 Övriga frågor 
 

Anneli Gunnars riktar ett särskilt tack till Urban Vikström och Cathrin Backman 
Löfgren, avgående ledamot respektive suppleant, vilka förtjänstfullt under flera 
år har bidragit till styrelsens arbete. 
 
Ordförande tackar avgående representant för valberedning (mitt), Claes-Göran 
Claesson, för hans långa och mycket värdefulla engagemang i föreningen. 
 

§14 Ordförande avslutar mötet. 
 

 
Vid protokollet:   Ordförande: 
 
Maria Elinder  Anneli Gunnars 
 
 
Justeras:  
 
Dan Rosenwall  Märta Jensen 


