Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009

Inledning
Under verksamhetsåret 2009 har styrelsens arbete varit fokuserat på fyra huvudspår –
tidningen Agronomen, planeringen av Agronommatrikel och Agronomdag 2010 samt
utbildningsbevakning av agronomprogrammet. Dessutom har styrelsen hanterat diverse
mindre ärenden som dykt upp under året.

Mötessammankomster
Årsmötet hölls den 10 april 2010 i Hushållningssällskapets lokaler i Skepparslöv utanför
Kristianstad. Styrelsen har under år 2009 haft 14 sammanträden av vilka 11 har varit
telefonmöten och 3 fysiska möten.

Medlemsutveckling
Den 31/12 2009 var medlemsantalet 1776 stycken. Den fallande trenden fortsätter tyvärr och
sedan 1 januari 2007 har antalet medlemmar minskat med knappt 10 procent, se figur 1.
Styrelsens slutsats är att det hänger samman med medlemmar som inte vill vara med i
Naturvetarna automatiskt inte heller då kan vara med i Agronomförbundet.
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Verksamhet under året
Tidningen Agronomen
Efter mycket planering så utkom det första numret av Agronomförbundets nya
medlemstidning ”Agronomen” i maj månad. Planen är att det ska utkomma minst fyra
nummer per år framöver och under 2009 utkom tre nummer (maj, september och november).
Tidningen produceras på uppdrag av Agronomförbundet av JLD & Kompani KB.
Redaktionsråd
Agronomförbundets styrelse har tillsatt ett redaktionsråd, bestående av agronomer med olika
inriktningar, både studerande och yrkesverksamma, som tillsammans med redaktören
bestämmer innehållet i Agronomen. Förutom ett redaktionsråd har tidningen fått en egen
hemsida, www.agronomen.com, där information finns om hur man går till väga för att
prenumerera, annonsera samt få kontakt med tidningen.

Deltagande på Näringslivsdagen på Ultuna
På Ultuna studentkårs näringslivsdag den 17 november deltog Johanna Svensson och Magnus
Carnwall från Agronomförbundet. Bord delades med Naturvetarna och studenterna fick
möjlighet att få mer information om Agronomförbundets verksamhet samt ta del av
Agronomförbundets nyframtagna flugsmällare och godis med Agronomförbundets logga på.

Informationsdag för förstaårsstudenter på Agronomprogrammet
På SLU:s temadag ”Agronom som yrke” för förstaårsstudenter den 7 december deltog
Magnus Thelander från Agronomförbundet tillsammans med Lars-Erik Liljebäck från
Naturvetarna. Agronomförbundet presenterade sin verksamhet, informerade om vilka
stipendier vi delar ut samt delade med sig om erfarenheter från student- och arbetslivet.

Deltagande på Naturvetarnas kongress
På Naturvetarnas kongress i Stockholm den 6 och 7 november deltog ordförande Magnus
Thelander, sekreteraren Arvid Tunemar samt ledamot Johanna Svensson från
Agronomförbundets styrelse. Den stora frågan på kongressen var att ta fram en
verksamhetsinriktning för Naturvetarna fram till 2012.

Råg i Ryggen
I samband med att tidningen Agronomen började komma ut lades ”Råg i Ryggen” ner.

Matrikel
Arbetet med Agronommatrikeln pågick under året i samarbete med Ultuna Studentkår. Tyvärr
var det en del registerproblem som gör att arbetet drog ut på tiden. Matrikeln beräknas komma
ut under sommaren 2010.
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Övertagande av Axel Adlers fond
Under 2009 övertog Agronomförbundet Axel Adlers fond från Agrifack. Dock delades inga
pengar ut under året då en del praktiska detaljer återstod att lösa. Den första utdelningen från
fonden kommer att göras under 2010.

Agronomförbundet i media
Under året skickade Agronomförbundet ut två pressmeddelanden. Det första gällde ”Årets
Agronom” och blev uppmärksammat i bland annat Land Lantbruk, Naturvetaren och
Maskinbladet samt med ett reportage i Tvärsnytt.
Det andra pressmeddelandet gick ut den 3 september och var ett öppet brev till SLU:s rektor
Lisa Sennerby Forsse och jordbruksminister Eskil Erlandsson angående bristen på
teknikagronomer. Det öppna brevet skrevs ihop med företrädare från Överums bruk, Akron
och Rekordverken, Föreningen Sveriges Lantbruksdirektörer samt Hushållningssällskapets
förbund. Svar erhölls från både SLU:s rektor och jordbruksministern, vilka finns tillsammans
med det öppna brevet att läsa på www.agronomforbundet.se. Förutom detta blev det även en
artikel i ATL.

Reklam och sponsring
Under höstterminen hade Agronomförbundet en annons med på de block som delades ut
gratis till SLU:s studenter genom Studieblockets regi.
Agronomförbundet sponsrade även ULS IF:s t-shirtar till den Nordiska Landskampen och
hade ett tryck med på ryggen.
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Utdelning av stipendier/utmärkelser
Sven Johan Perssons arbetsmiljöstipendium
Tyvärr var det ingen av de sökande till Sven Johan Perssons arbetsmiljöstipendium under
2009 som uppfyllde kriterierna. Pengarna flyttas över till 2010 och 30 000 kronor kommer då
att kunna delas ut istället. Samtal förs även med Sven Johan Persson om att se över kriterierna
för stipendiet, då det är allt färre som kan uppfylla dem sedan teknikagronomutbildningen
lades ner.
Årets Agronom
Till Årets Agronom 2009 utsågs Stefan Ljungdahl - husdjursagronom med examensår 1998.
Idag arbetar han som VD för Jordbruksaktuellt.
Motiveringen lyder: ”Från att år 2000 startat Agriprim, vilket år 2003 köpte
Jordbruksaktuellt, har Stefan på relativt kort tid utvecklat företaget till en fristående och stark
uppstickare till de redan etablerade aktörerna inom lantbrukspressen. Som drivande
entreprenör och med sin stora förmåga att engagera sina medarbetare har Stefan byggt upp
en informationskoncern med den gröna sektorn i centrum.
Genom sin handlingskraft och sitt engagemang är Stefan en god ambassadör för
agronomerna och en värdig mottagare av utmärkelsen Årets agronom!”
Agronomförbundets resestipendium
Agronomförbundets resestipendium har delats ut vid två tillfällen under året – en gång på
våren och en gång under hösten. Vårens stipendium fick två olika resor, den ena till
ekonomagronomstuderande Claes Krokeus, för en studieresa till USA där han skulle besöka
ett antal olika gårdar för att se skillnader och likheter samt för och nackdelar i jordbruk med
olika produktionsförutsättningar. Det andra resestipendiet gick till
livsmedelsagronomstuderande Sofie Hedkvist för en studieresa till Asti i Piemonte i Italien
för att besöka lokala vinproducenter, både stora och små samt hur tillverkning av olika viner
går till och hur de skiljer sig från varandra. Båda beviljades 7 000 kronor var.
Höstens stipendium gick till husdjursagronomstuderande Marie Sjölin för en resa till USA.
Maries syfte med resan var att få en uppfattning om hur jordbruket ser ut i USA för att
jämföra detta med de förutsättningar som finns i Sverige, bland annat genom att titta på en ny
form av ligghallar ”composted dairy pack barn” samt även lammproduktion och ullförädling.
Marie beviljades 7 000 kronor.
Inkomna reseberättelser finns att läsa på www.agronomforbundet.se.
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Styrelsen för Agronomförbundet, verksamhetsåret 2009, lämnar nu över arbetet till nästa
styrelse och önskar dem lycka till!

Uppsala den 7 april 2010

Magnus Thelander

Magnus Carnwall

Emil Åkesson

Arvid Tunemar

Johanna Svensson

Emma Gunnarsson
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