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Inledning 
Agronomförbundet är en av professionsföreningarna inom Naturvetarna. Ca 5 % av Naturvetarnas 
medlemmar är också medlemmar i Agronomförbundet. Detta är verksamhetsberättelsen för 
Agronomförbundet 2013.  

 
Mötessammankomster 
Årsmötet hölls den 9 mars 2013, (och 8 mars 2014) på Ultuna Studentkår, Uppsala. Styrelsen har 
under året haft 13 sammanträden varav 12 har varit telefonmöten och ett fysiskt möte. 
 
 
 

Medlemsutveckling och marknadsföring 
 
Medlemsutveckling 
Den 31/12 2013 hade Agronomförbundet 1 585 st medlemmar, vilket är en minskning med 75 st sedan 
året innan. Av dessa var 85 st studenter, 40 st arbetssökande och 34 st pensionärer. Resterande 1426 st är 
yrkesverksamma. Under året har styrelsen fortsatt arbetet för att alla medlemmar i Naturvetarna som 
också skulle kunna vara medlemmar i Agronomförbundet ska få erbjudande om detta. Detta arbete 
försvåras av att Naturvetarna inte önskar att deras medlemmar ska få detta erbjudande för ofta och har 
inte de tekniska verktygen för att särhålla detta. I februari 2014 gick ett erbjudande om att bli medlem i 
Agronomförbundet via Naturvetarnas digitala nyhetsbrevsredaktion ut. Detta resulterade i ett flertal 
ansökningar om medlemskap.   

 
Tidningen Agronomen 
Tidningen Agronomen skickas till alla medlemmar i Agronomförbundet. Under 2013 utkom 
medlemstidningen med fyra nummer med tema: Utomlands, Häst och hästkrafter, Ultuna och Karriär. 
Det finns också möjlighet att prenumerera på tidningen för icke medlemmar, vilket 66 st gjorde.  
Under hösten meddelande Jordbruksaktuellt Sverige AB att det inte hade möjlighet att fortsätta att göra 
tidningen. Styrelsen utredde olika alternativ för produktion av tidningen. Utredningen resulterade i att 
Agronomförbundet kommer inleda ett nytt samarbete om tidningsproduktionen from 2014.  
 
Redaktionsråd 
Redaktionsrådet tillsätts av Agronomförbundets styrelse och består av agronomer med olika inriktningar, 
både studerande och yrkesverksamma. Rådet bestämmer tillsammans med redaktören innehållet i 
Agronomen. Under hösten meddelade Arvid Tunemar och Anett Seeman att de inte längre önskade ingå i 
redaktionsrådet. Styrelsen tackar Anett och Arvid för deras insatser.  
 
 
Information till nya agronomstudenter 
Det är viktigt för Agronomförbundet att träffa de nya studenterna både för att fånga upp nya medlemmar i 
nätverket och inspirera dem till att genomföra hela utbildningen och ta ut en agronomexamen. Den 9 
september 2013 informerade Jenny Karlsson från Agronomförbundets styrelse de nya agronomstudenterna 
på Ultuna. Studenterna fick en kort beskrivning av Agronomförbundet.  Naturvetarna, förbundens 
verksamheter och vad som ingår i ett medlemskap. Studenterna fick vidare information om exempel på vad 
agronomer med olika inriktning arbetar med efter sin examen.  
 
Förbundet som professionsförening i Naturvetarna 
 
Naturvetarnas ordförandenätverk – tema konflikthantering 
Den 14 mars bjöd Naturvetarna in till ordförandenätverk för professionsföreningarna. Naturvetarnas 
ordförande berättade om deras fokusfrågor och Naturvetarnas professionsföreningar gavs möjlighet att 
berätta om sina. Klara Rapp är Agronomförbundets kontaktperson på Naturvetarna. Amanda Clewemar och 
Sofia Strandberg representerade Agronomförbundet. 
 
Agronomförbundet på Naturvetarna 
Den 17 maj höll Agronomförbundets styrelse en presentation om Agronomer, Agronomförbundet och frågor 
vi vill belysa på Naturvetarnas personalmöte. Presentationen var uppskattad och många frågor kunde 
besvaras. Efter presentationen träffade styrelsen några ur kanslipersonalen och pratade om hur de på olika 
sätt arbetar för att öka medlemasnyttan för Agronomförbundet medlemmar genom till exempel 
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chefsverksamheten, ambassadörer och att kanslipersonalen vet vem de kan vända sig till i 
Agronomspecifika frågor. 
 
Förbundsråd 14 oktober  pensionärsmedlemskap 
Förbundsrådets uppgift är att följa upp hur Naturvetarnas styrelse har arbetat med de beslut som 
kongressen fattat. Förbundsrådet träffas en gång per år, de år då det inte är kongress. Styrelsens 
ordförande representerade Agronomförbundet vid Naturvetarnas förbundsråd den 14 oktober. 
Agronomförbundets motion till kongressen 2012 gällande möjligheten för pensionärer att vara medlemmar i 
en professionsförening utan att också vara medlem i Naturvetarna fanns på dagordningen. Nedan beslutet 
som ett utdrag ur protokollet från rådet: 
Förslag: ”att frågan återremitteras till förbundsstyrelsen och att man arbetar vidare utifrån diskussionen 
under dagens förbundsråd och fattar beslut i frågan vid förbundsrådet 2014. Förbundsrådet beslutar enligt 
Eva Stengårds yrkande.” 
Förbundsrådet ansåg alltså att frågan inte var tillräckligt utredd för att kunna ta ställning till och blir 
därför uppskjuten till nästa förbundsråd. 
  
 

Agronomförbundets synlighet i olika media 
 
Social medier 
Sedan september 2012 har Agronomförbundet en sida på Facebook, www.facebook.com/Agronomforbundet 
. Att som medlemsorganisation finnas tillgänglig och informera om sitt arbete genom sociala medier ses idag 
som en självklarhet. Facebook är det största social närverket i Sverige där alla som har ett Facebookkonto 
kan ”gilla” Agronomförbundet sida, både medlemmar och icke medlemmar.  Facebook är ett enkelt sätt att 
föra ut information från styrelsen genom till exempel länkar till information på hemsidan eller genom att 
skapa ett så kallat ”event” där man bjuder in medlemmar. Idag har ca 230 personer ”gillat” 
Agronomförbundet sida. Nyheter och inlägg på sidan når många fler än dessa genom att de i sin tur delar 
inlägg eller ”gillar” ett inlägg. Som exempel nådde inlägget om Agronomdagen – Matens pris 946 personer 
och erbjudandet om att nominera årets agronom nådde 447 personer bara genom Facebook. Totalt har 
styrelsen haft 33 st inlägg på sin Facebooksida under året.  
 
 
Blogg 
Den 4 december var Agronomförbundets ordförande gästbloggare på Naturvetarbloggen 
(www.naturvetarbloggen.se) med rubriken ”Matens pris!” Inledning på blogginlägget: ”Hur vi producerar 
maten på vår jord och hur marken bäst används är centrala delar av en agronoms kompetens. Hur vi löser 
dessa utmaningar i framtiden menar de allra flesta forskare är ödesfrågor. I denna gästblogg tar Sofia 
Strandberg, ordförande för Agronomförbundet, tillfället i akt att ta upp några exempel på varför agronomers 
utbildning och kompetens är något att bevara, utveckla och förvalta väl.” 
 
Hemsida 
Agronomförbundets hemsida gjordes om 2005 och var nu i behov av en uppdatering. Dels ny utformning 
men även modernare plattform som kan läsas av mobiltelefoner och kan kommunicera med t.ex. Facebook. 
Styrelsen beslutade att göra om hemsidan. Arbetet färdigställdes dock efter årets utgång.   
 
 

En bra arbetsmarknad och hög kvalitet på utbildningen 
 
Konferens vid SLU 
Den 15 maj deltog Agronomförbundet, representerad av styrelsens ordförande, vid Konferens om framtidens 
utbildningsutbud vid SLU. Frågeställningar som togs upp var: Hur ska SLU:s utbildningsutbud utformas 
så att det uppfyller både arbetsmarknadens och studenternas efterfrågan? Hur ser ett tydligt och 
kostnadseffektivt utbildningsutbud ut? Fyller yrkesexamina några funktioner år 2020 och i så fall vilka? 
Inbjudna till konferensen var: Branschråd, representanter för myndigheter, företag och organisationer, 
SLU:s personal och studenter. Budskapet som framfördes från Agronomförbundet var betydelsen av att 
utbildningen måste följa samhällsutvecklingen inom sektorn annars kommer andra lärosäten fortsätta att 
ta mark från SLU. Att informationen till potentiella studenter görs attraktiv är något som också kan 
utvecklas. Från SLU tog man upp frågan om att inte ha kvar agronom som en möjlig examen då det blir 
mer och mer otydligt vad den står för. Agronomförbundet framförde att det vore bättre att jobba för att 
tydliggöra vad en agronomexamen innehåller och istället gör andra program och examina mer valbara. 
Agronomer är uppskattade på arbetsmarknaden och deras kompetens upptäcks ständigt inom nya 
arbetsområden. Många agronomer återfinns som betydande beslutsfattare inom sektorn, de gröna 
näringarna, i samhället. Exempel på synpunkter från branschförespråkare är att SLU ett flertal gånger har 
bjudit in till denna typ av diskussion men att man från branschhåll anser att de inte lyssnar och tar till sig 
de konstruktiva synpunkter och förslag som inkommer.  
 

http://www.naturvetarbloggen.se/
http://www.facebook.com/Agronomforbundet
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Det professionella och sociala kontaktnätet 
 
Agronomdagen 2013 
Styrelsen tillsatte under våren två projektledare, Louise Valentin (L 2007) och Simon Strandvik (M/V 2005) 
för att med ledning av en styrgrupp bestående av representanter från styrelsen, SLU Alumni, KSLA och 
Ultuna Studentkår planera och genomföra årets Agronomdag. Agronomdagen 2013 hölls den 30 nov på 
Kungliga Skogs och Lantbruksakademin (KSLA) i Stockholm. Temat var ”Matens pris”. Dagen anordnades i 
samarbete med Naturvetana, SLU och KSLA. Talare: SLU Alumn – Maria Orvehed, Nätverk för karriär och 
kontaktskapande. Carolina von Schantz, Communication and Knowledge Center Manager, TetraLaval, 
Patrik Holm Thisner, kvalitets och inköpsdirektör, McDonalds Sverige, Camilla Persson, 
Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet, Tomas Hoszek, generalsekreterare Lidingöloppet, Cecilia 
MarkHerbert, forskare i marknadsföring och management med miljöinriktning, SLU. På kvällen hölls en 
middag i Oscars källare i KSLA:s lokaler. 66 stycken personer deltog i Agronomdagen 2013. 
 
Stipendier och utmärkelser 

 
Axel Adlers fond 
Agronomförbundets styrelse utsågs till fondens styrelse. Fondens administration sköts av Naturvetarna. 
Medel ur fonden delas ut en gång per år och 2013 beviljades sex ansökningar om sammanlagt 102.000kr. 
 

Sven Johan Perssons miljöstipendium 
Sven Johan Perssons miljöstipendium delas ut till en agronomstudent nära examen eller nyutexaminerad 
agronom som gjort ett arbete rörande lantbruksföretagets arbetsmiljö, stallmiljö eller frågor kopplat till 
detta. Inga stipendier utdelades under 2013.  
 
 
Redovisningar av Axel Adlers fond och Sven Johan Perssons miljöstipendium publiceras fortlöpande 
i tidningen Agronomen och därefter på Agronomförbundets hemsida. 
 
Årets Agronom 2013 
Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet samt chef för Stockholm Resilience 
Centre, tilldelades utmärkelsen ”Årets Agronom 2013” med följande motivering: 

”Johan är agronomen som blivit en av Sveriges mest kända personer rörande globala hållbarhetsfrågor. Hans 
forskning och arbete inom Stockholm Resilience Centre visar bland annat på hur tätt sammanlänkat olika 
ekosystem är på vår jord där överutnyttjande kan leda till oöverskådliga konsekvenser.  
Johan har på ett enkelt och pedagogiskt sätt nått ut till både allmänhet och beslutsfattare runt om i världen, 
där han inte enbart visat på hoten utan även möjligheterna. Johan är ett lysande exempel på att agronomer 
kan göra skillnad i globalt viktiga frågor och genom sitt arbete och brinnande engagemang för en hållbar 
utveckling är Johan en värdig mottagare av utmärkelsen Årets Agronom!” 

Johan, mark/växtagronom med examen från 1991, är idag professor i miljövetenskap vid Stockholms 
universitet samt chef för Stockholm Resilience Centre. Johan anses vara en av världens främsta 
klimatforskare och utsågs 2009 till Årets svensk av tidningen Fokus samt till Sveriges miljömäktigaste både 
år 2012 och 2013 av tidningen Miljöaktuellt. Priset delades ut den 9 mars 2013 på Ultuna studentkårs 
Kamratmiddag. 

 

Förtroendevalda 2013 
 
Styrelsen   
Ordförande  Sofia Strandberg 
Vice ordförande Jenny Karlsson 
Kassör  Emil Åkesson 
Sekreterare   Amanda Clewemar 
 
Revisor Andreas Grybäck 
 
Valberedning Johanna Svensson (sammankallande) 

Emma Gunnarsson 
  Magnus Thelander 
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Tidningen Agronomen 
 
Redaktör/produktionsledare Stefan Ljungdahl  
Ansvarig utgivare Magnus Thelander 
 
Redaktionsråd Anett Seeman 
 Arvid Tunemar 
 Sofie Winding 
 Emil Åkesson  
 Sofia Strandberg 
 
Styrelsen för Agronomförbundet, verksamhetsåret 2013, lämnar nu över arbetet till nästa år styrelse och 
önskar dem lycka till! 
 
Uppsala den  8 mars 2013 
 
 
 
 
Sofia Strandberg Jenny Karlsson 
 
 
 
 
  
Emil Åkesson Amanda Clewemar 


