Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2011

Inledning
Verksamhetsåret 2011 var ett intensivt år med många aktiviteter såsom matrikelutgivning,
deltagande på olika mässor, diskussioner med SLU och näringen om kvaliteten på
agronomutbildningen med mera.

Mötessammankomster
Årsmötet hölls den 10 mars 2012 på Biosfären, Mark-Vatten –Miljöcentrum, Ultuna, Uppsala.
Styrelsen har under år 2011 haft 10 sammanträden av vilka 7 har varit telefonmöten och tre
fysiska möten.

Medlemsutveckling
Den 31/12 2011 hade Agronomförbundet 1711 medlemmar, se figur 1, vilket är en ökning
med tre medlemmar sedan året innan. Dock har studerandemedlemmarna ökat med cirka 20
procent från 2010 till 2011 och utgör nu knappt 9 % av totalantalet medlemmar. En anledning
till att yrkesverksamma medlemmar försvunnit kan bero på att medlemmar som inte vill vara
med i Naturvetarna inte heller kan vara med i Agronomförbundet. Detta antagande styrks
genom att prenumeranterna för vår medlemstidning Agronomen ökar.

Foto omslag: Mårten Svensson
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Matrikeln ”Sveriges Agronomer 2011”
I början på juli skickades matrikeln ”Sveriges Agronomer 2011” ut till samtliga medlemmar
och till de icke medlemmar som förbeställt den via adressändringstalongen som skickades ut
till alla agronomer i samband med matrikelarbetet. Matrikeln går fortfarande att beställa
genom att skicka ett e-post brev till ordf@agronomforbundet.se. Agronommatrikeln kostar
150 kronor. Fram till sista december 2011 hade cirka 600 personer som inte är medlemmar i
Agronomförbundet beställt en matrikel.

Tidningen Agronomen
Under 2011 utkom medlemstidningen ”Agronomen” med fyra nummer med temana
växtodling (februari), examensjobb, trainee, karriär, lön (april), husdjur (september) samt
bank och finans (november). Planen är att det ska utkomma minst fyra nummer per år.
Förutom att förbundets medlemmar får tidningen så fanns det vid årets slut 332
prenumeranter. Tidningen produceras på uppdrag av Agronomförbundet av JLD & Kompani
KB.
Redaktionsråd
Redaktionsrådet som består av agronomer med olika inriktningar, både studerande och
yrkesverksamma, bestämmer tillsammans med redaktören innehållet i Agronomen.
Redaktionsrådet tillsätts av Agronomförbundets styrelse. Tidningen har en egen hemsida,
www.agronomen.com, där information finns om hur man går till väga för att prenumerera,
annonsera samt kontaktuppgifter till tidningen.
SKOP
SKOP har på uppdrag av Agronomförbundet intervjuat 200 personer som tidningen
distribuerats till och intervjuerna gjordes mellan den 9 och 15 juni 2011. Överlag var
majoriteten nöjd med tidningen och på t ex frågan ”Ungefär hur mycket brukar du läsa i ett
nummer av Agronomen?” svarades följande: En majoritet (56 procent) brukar läsa hälften
eller mer i tidningen; En av sex (15 procent) brukar läsa allt eller nästan allt. En av fyra (23
procent) brukar läsa ungefär en fjärdedel och en av sex (18 procent) brukar bara bläddra och
titta på rubriker och bilder. Några (5 procent) brukar inte läsa något alls i Agronomen. Enligt
SKOP är dessa siffror jämfört med andra liknande tidningar mycket bra och
Agronomförbundets mål framöver är att upprätthålla och förhoppningsvis även förbättra dessa
dem än mer.

Agronomförbundet i media
Under året skickade Agronomförbundet ut ett pressmeddelande. Det gällde ”Årets Agronom”
och blev uppmärksammat i åtminstone Land Lantbruk, Jordbruksaktuellt och Grisföretagaren.

Agronomdagen den 5 mars
Syftet med Agronomdagen är att sammanföra agronomer från olika delar av landet –
yrkesverksamma samt studenter – för kontaktutbyte och för att belysa ett aktuellt ämne.
Årets Agronomdag hade temat ”Livsmedelsförädling och mervärden i matlandet Sverige”.
Fem intressanta talare var inbjuda vilka var Gunnela Ståhle, djurskydds- och
matsäkerhetsexpert samt Årets Agronom 2007; Inger Andersson, generaldirektör på
Livsmedelsverket; Magnus Bergström och Rikard Hellqvist, grundare av Bergström &
3 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2011

Hellqvist AB och Årets Agronomer 2010 samt Anna Mårtensson, professor på SLU. Tyvärr
blev det för få anmälningar och dagen fick ställas in. Styrelsen har försökt utvärdera varför
det blev så få anmälningar men har inte kommit fram till någon bra slutsats.

Ny logga
Under året togs en ny logga fram till Agronomförbundet som
officiellt invigdes den 5 mars.

Nytt material till marknadsföring
Under året har en roll up tagits fram, se första sidan, för att
användas på mässor, föreläsningar etc. Även en informationsbroschyr om Agronomförbundet
har tagits fram för att användas på mässor och utställningar.

Deltagande på mässor och utställningar
Milamässan den 24-26 mars
Den 24-26 mars deltog Agronomförbundet på Milamässan i Malmö tillsammans med SLU
Uppsala. Tyvärr kunde ingen från Agronomförbundets styrelse delta så SLU:s informatör
(agronomstudent) gjorde ett mycket bra jobb och företrädde både SLU och
Agronomförbundet.
Borgeby fältdagar 29-30 juni
Den 29-30 juni deltog Agronomförbundet på Borgeby Fältdagar. Monter delades med SLU
Uppsala och i montern stod agronomstudenter som företrädde både SLU och
Agronomförbundet.
ELMIA Lantbruk Djur & Inomgård 19-22 oktober
Den 19 till 22 oktober deltog Agronomförbundet på Elmia Lantbruk Djur & Inomgård.
Agronomförbundet representerades av två agronomstudenter. Montern delades, precis som på
Borgeby Fältdagar och Mila med SLU Uppsala. Många nyfikna stannade till, både elever från
besökande naturbruksgymnasier, och övriga mässdeltagare.
Näringslivsdagen på Ultuna den 16 november
På Ultuna studentkårs näringslivsdag den 16 november deltog Emma Gunnarsson från
Agronomförbundet. Bord delades med Naturvetarna och intresset från studenterna var stort.
Studenterna fick möjlighet att få mer information om Agronomförbundets verksamhet samt så
delades Agronomförbundets flugsmällor, t-shirts och godis ut.

Utbildnings- och arbetsmarknadsbevakning
Möte om framtidens agronomer 25 maj
Den 25 maj arrangerade SLU tillsammans med KSLA, Agronomförbundet och Ultuna
Studentkår en diskussionsdag rörande dagens och morgondagens agronomer. Intresset var
stort och många intressanta synpunkter framkom om vilka krav som kan ställas på
agronomens kunskap för att de ska vara attraktiva, både idag och på en framtida
arbetsmarknad. Agronomutbildningen är unik på det sätt att den har en bred överblick från
jord till bord, medan många andra utbildningar mer har fokus på en viss del i kedjan. Saker
som diskuterades under dagen var bland annat mer affärsmannaskap i utbildningen,
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betydelsen av en relevant praktik, mentorsprogram och marknadsföring av
agronomutbildningen mot presumtiva studenter. En kontenta av dagen blev att SLU kommer
att starta upp ett branschråd för att hålla en tätare kontakt med näringen gällande
agronomrelaterade frågor. För mer information, se
http://spectare.ucl.slu.se/ADM/ADM/2011/Framtidens_agronomer/framtidens_agronomer.ht
ml.
Nordisk Naturviterkonferanse i Oslo 8-9 juni
Den 8-9 juni arrangerades en Nordisk Naturvetarkonferens i Oslo om innovation och
näringsutveckling. Det fokuserades mycket på kosthållning och livsmedelsproduktion, där
olika möjligheter från de nordiska länderna lyftes fram. Från Agronomförbundet deltog
Magnus Thelander.
Naturvetarnas förbundsråd 20 oktober
Den 20 oktober höll Naturvetarna förbundsråd och från Agronomförbundet deltog ordförande
Magnus Thelander. Deltagare var huvudsakligen representanter från de olika
professionsföreningarna, varav Agronomförbundet är en, samt Naturvetarnas kanslipersonal
och styrelse. Temat för förbundsrådet var ”Professionsföreningarnas roll inom Naturvetarna”.
Bland annat presenterades en framtidsanalys som Naturvetarnas styrelse hade gjort för att
bedöma vart Naturvetarna är på väg samt vilka frågor som framöver kommer att vara viktiga.
Enligt deras analys kommer arbetslivet att bli allt mer internationaliserat, och med fler
internationella arbetsgivare. Detta kommer att ställa andra krav, både språkligt och
servicemässigt, på Naturvetarna jämfört med idag. Viktiga frågor kommer att vara energi,
livsmedel och hälsofrågor. I alla dessa frågor har agronomen en självklar roll, vilket visar på
hur aktuell vår kunskap är idag, och även kommer att vara framöver.
Informationsdag för förstaårsstudenter på Agronomprogrammet den 5 december
På SLU:s temadag ”Agronom som yrke” för förstaårsstudenter den 5 december deltog
Magnus Thelander från Agronomförbundet tillsammans med Linda Wirén från Naturvetarna.
De båda hade ett gemensamt anförande på temat ”Arbetsmarknad nu och i framtiden”.

Reklam och sponsring
Under året har Agronomförbundet sponsrat ULS IF med vattenflaskor och tygkassar till den
Nordiska Landskampen som hölls på Ultuna i slutet av september. Agronomförbundet köpte
även en reklamplats på den svenska truppens shorts där vår nya logga glänste.
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Utdelning av stipendier och utmärkelser
Axel Adlers fond
Under 2009 övertog Agronomförbundet Axel Adlers fond från Agrifack. Medel ur fonden
delas ut en gång per år och för 2011 beviljades fem ansökningar vilka var:


Hulda Wirsén för att studera odling av proteingrödan Esparett i England.



Nils Lundeheim för ett projekt rörande om en inverterad spene hos suggan kan bli en
perfekt fungerande spene.



Agneta Börjeson för ett projekt rörande odling av gråärt för livsmedelsändamål i
Sverige.



Madeleine Uggla för deltagande i "The 18th congress of the international society for
mushroom science”, Peking.



Johanna Svensson för en studieresa till USA för att studera amerikansk
grisproduktion.

Sven Johan Perssons miljöstipendium
Efter få sökande till ”Sven Johan Perssons arbetsmiljöstipendium” gjordes under 2010
riktlinjerna om tillsammans med Sven Johan Persson (de nya riktlinjerna finns på
Agronomförbundets hemsida). Stipendiet gjordes bredare och ändrade även namn till ”Sven
Johan Perssons miljöstipendium”. Stipendiet är på 15 000 kronor. Dock skedde ingen
utdelning under 2011.
Årets Agronom
Till ”Årets Agronom 2011” utsågs Barbro Mattsson husdjursagronom med examensår 1979 och ansvarig för
utveckling och forskning på Svenska Pig.
Motiveringen lyder: ” Barbros brinnande engagemang för
svensk grisproduktion har varit branschen till stort gagn och
som försöksledare för ”PIG försök” har ny forskning i
samarbete med svenska lantbrukare omsatts till praktisk
produktion. I de internationella kanalerna har Barbro fört
fram svensk grisproduktion och visat upp vad svensk
grisforskning har att erbjuda samt utbytit erfarenheter med
andra länder. Hon har även fortsatt att hålla kontakt med
SLU, genom att bland annat vara handledare i många
agronomstudenters examens- och projektarbeten. Detta
medför att utbildningens teoretiska kunskaper kunnat kopplas ihop direkt med verkligheten.
Genom sitt arbete med att utveckla svensk grisproduktion samt vara en god förebild för
grisintresserade studenter är Barbro en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Årets
agronom!
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Styrelsen för Agronomförbundet, verksamhetsåret 2011, lämnar nu över arbetet till nästa
styrelse och önskar dem lycka till!

Uppsala den 1 mars 2012

Magnus Thelander

Emma Gunnarsson

Sofia Strandberg
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Emil Åkesson

