Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2012

Inledning
Ännu ett år kan läggas till handlingarna. Verksamhetsåret 2012 var ett händelserikt år med
många olika aktiviteter såsom bland annat bevakning av utbildningsfrågor, deltagande på
mässor till högtidlig 75 års uppvaktning av Lantmästarförbundet. I verksamhetsberättelsen
kan du läsa mer ingående om Agronomförbundets verksamhet under 2012. Vi vill även passa
på och tacka för alla tips och kommentarer om hur vi kan vässa vår verksamhet än mer inför
kommande år.

Mötessammankomster
Årsmötet hölls den 9 mars 2013 på Ultuna Studentkår, Uppsala. Styrelsen har under år 2012
haft 11 sammanträden av vilka 9 har varit telefonmöten och 2 fysiska möten.

1. Medlemsutveckling och marknadsföring
Medlemsutveckling
Den 31/12 2012 hade Agronomförbundet 1660 medlemmar, se figur 1, vilket är en minskning
med 51 medlemmar sedan året innan. Studerandemedlemmarna har minskat med 10 % (15
medlemmar) från 2011 till 2012 och utgör nu drygt 8 % av totalantalet medlemmar. Det stora
tappet började i samband med att Agrifack gick ihop med Naturvetareförbundet 2009 och
bildade Naturvetarna. En anledning till att yrkesverksamma medlemmar försvunnit sedan
dess kan bero på att en del medlemmar kände sig mer ”anonyma” i det nybildade
fackförbundet samt att det inte går att vara med i Agronomförbundet utan att vara medlem i
Naturvetarna. En annan anledning kan även vara att Naturvetarna har haft problem med sitt
medlemsregister en längre tid vilket gjort att uppgifter bakåt i tiden kanske inte varit helt
korrekta.
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Nu verkar det dock som att problemet med registret är avhjälpt och förhoppningsvis kan vi
alla hjälpas åt att vända den negativa trenden, för ju fler medlemmar som Agronomförbundet
har desto starkare är vår röst i de agronomrelaterade frågorna.

Tidningen Agronomen
Under 2012 utkom medlemstidningen ”Agronomen” med fyra nummer med temana ”Driva
eget” (februari), ”Livsmedelskvalitet” (juni), ”Landsbygd & framtid” (september) samt ”Chef
& karriär” (november). Planen är att det ska utkomma minst fyra nummer per år. Förutom att
förbundets medlemmar får tidningen så fanns det vid årets slut 318 prenumeranter.
Efter att ha använt oss av JLD & Kompani KB för att producera tidningen sedan starten 2009
bytte Agronomförbundet produktionsansvarig våren 2012. Så från och med nummer 2 2012
produceras tidningen numera av Jordbruksaktuellt Sverige AB på uppdrag av
Agronomförbundet.
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. Tidningen har en egen hemsida, www.agronomen.com,
där information finns om hur man går till väga för att prenumerera, annonsera och lämna
förslag på innehåll samt kontaktuppgifter till tidningen.
Deltagande på mässor och utställningar
Brunnby Lantbrukardag den 5 juli
Den 5 juli deltog Agronomförbundet på
Brunnby Lantbrukardag. Många nyfikna kom
fram till montern för att få mer information om
förbundet, bli medlemmar eller beställa
Agronommatrikeln eller bara smaka på vårt
godis eller ta en flugsmälla. Agronomförbundet
representerades av Amanda Clewemar, Magnus
Thelander och Jenny Karlsson.
Informationsföreläsning för agronomettor
den 10 september
Den 10 september höll Amanda Clewemar och
Jenny Karlsson från Agronomförbundet en
Amanda och Magnus på Brunnby Lantbrukardag
informationsföreläsning för de nyinskrivna på
agronomprogrammen. Det som togs upp var kort
information om Agronomförbundet, Naturvetarna
samt exempel på hur det kan vara att jobba som agronom.
Näringslivsdagen på Ultuna den 21 november
På Ultuna studentkårs näringslivsdag den 21 november deltog Amanda Clewemar från
Agronomförbundet. Precis som tidigare år delades bord 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.
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SACO studentmässor den 29-30 november samt den 5 december
För första gången deltog Agronomförbundet
på Saco studentmässor, den 29 och 30
november i Stockholm och den 5 december
i Malmö. Studentmässorna besöks ungefär
av en fjärdedel av Sveriges avgångselever
på gymnasiet och är ett utmärkt tillfälle att
informera om vad det innebär att studera till
agronom. Agronomförbundet höll dagligen
ett 20 minuters seminarium i Stockholm
samt två seminarier i Malmö på temat
”Agronom – Naturligtvis”. Totalt var det
Amanda och Jenny på Saco-mässan i Stockholm.
cirka 90, förhoppningsvis, blivande
Foto: Marita Teräs, Naturvetarna
agronomstudenter som kom och lyssnade.
Naturvetarnas ordförandenätverk den 29 mars
Den 29 mars arrangerade Naturvetarna ett ordförandenätverk för sina professionsföreningar,
varav Agronomförbundet är en, med temat ”Ledarskap”. Teori samt olika verktyg för
ledarskap och föreningsutveckling diskuterades samt erfarenheter utbyttes mellan de olika
professionsföreningarna. Dagen var intressant och många åsikter diskuterades samt nya
kontakter knöts. Från Agronomförbundet deltog ordförande Magnus Thelander.
Naturvetarnas kongress den 9-10 november
Den 9-10 november deltog ordförande Magnus Thelander på Naturvetarnas kongress. Många
olika frågor diskuterades, allt från Naturvetarnas verksamhetsinriktning 2013-2015 till olika
inkomna motioner. Agronomförbundet hade skickat in en motion till kongressen rörande
möjligheten för pensionärer att vara medlemmar i Agronomförbundet utan att behöva vara
medlemmar i Naturvetarna. Kongressen beslöt att uppdra till Naturvetarnas förbundsstyrelse
att utreda frågan fram till nästa Förbundsråd 2013.
Saco:s bok ”Välja yrke och högskoleutbildning”
Agronomförbundet var under våren med och påverkade textinnehållet rörande
agronomutbildningen i Saco:s bok ”Välja yrke och
högskoleutbildning 2012/2013”. Boken går att läsa i sin helhet
på
http://www.saco.se/Documents/valjayrke/V%C3%A4lja%20yrk
e%202012_13.pdf.
Årets Agronom
Till ”Årets Agronom 2012” utsågs Christel Cederberg,
miljöforskare vid SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik)
och på Chalmers i Göteborg. Christel är mark/växtagronom med
examensår 1984.
Motiveringen lyder: ”Christels forskning och flitiga
debatterande om livsmedelsproduktionens klimat- och
resurspåverkan har starkt bidragit till att lyfta debatten i

Christel Cederberg – Årets Agronom 2012
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denna aktuella och viktiga fråga. Med livscykelanalyser har Christel visat på hur aktiva val
rörande vår köttkonsumtion kan påverka det ekologiska fotavtrycket. I arbetet har allt från
foderproduktion, transporter till konsumtionsmönster hamnat i hennes blickfång. Genom sin
entusiasm och djupa kunskap om ämnet har Christel nått fram till både politiker, lantbrukare
och vanliga konsumenter. Genom sitt brinnande engagemang för ett klimatsmart svenskt
jordbruk är Christel en god ambassadör för agronomerna och en värdig mottagare av
utmärkelsen Årets agronom!”
Agronomförbundet i media
Under året skickade Agronomförbundet ut ett pressmeddelande. Det gällde ”Årets Agronom”
och blev uppmärksammat i bland annat Land Lantbruk, Jordbruksaktuellt, ATL, Naturvetaren
samt på Chalmers webbplats.
Nytt material till marknadsföring
För att synas på ett bra sätt har västar med Agronomförbundets logga köpts in för att användas
av de som representerar Agronomförbundet vid olika tillställningar. Även kortlekar med
Agronomförbundets logga har inhandlats för att delas ut vid speciella tillfällen samt så har en
nybeställning av de populära flugsmällorna med Agronomförbundets logga gjorts.
Reklam och sponsring
Under året har Agronomförbundet sponsrat ULS IF genom att köpa reklamplats på den
svenska truppens landskampströja där Agronomförbundets logga glänste ikapp med truppens
guldmedaljer.
Agronomförbundet nu på Facebook
Sedan september finner du nu även Agronomförbundet på Facebook! Gå in och gilla
www.facebook.com/Agronomforbundet. Där kan du följa vad som är på gång inom
Agronomförbundet samt lämna tips och kommentarer.

2. En bra arbetsmarknad och hög kvalitet på utbildningen
Branschråd för agronomutbildningen den 27 april
Den 27 april hölls ett första branschråd för agronomutbildningen, som ett resultat av
seminariet ”Framtidens agronomer” som arrangerades våren 2011. Deltagare förutom SLU
var intressenter från näringsliv och organisationer samt studenter. Branschrådet ska vara ett
forum rörande agronomutbildningen och bland annat fungera som bollplank för SLU i arbetet
med att utveckla agronomprogrammen samt att kunna känna av och förmedla vilka
kompetensbehov som kommer att krävas av en agronom på framtidens arbetsmarknad. Detta
var ett inledande möte och frågor som diskuterades var vilka förväntningar som finns på ett
branschråd, hur det ska jobba framöver samt allmänna reflexioner över agronomens roll och
vilken kompetens en agronom behöver på dagens och morgondagens arbetsmarknad.
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Branschråd för agronomutbildningen den 21 november
Den 21 november hölls det andra branschrådet rörande agronomutbildningen. På agendan var
rapporten rörande SLU:s utbildningsutredning, med fokus på de delar som rörde
agronomutbildningen samt marknadsföring och studentrekrytering. Agronomförbundet var till
stora delar positiv till utredningens förslag och SLU kommer under 2013 besluta hur de går
vidare. Rapporten går att läsa i sin helhet på http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaendesidor/aktuellt/alla-nyheter/2012/11/utbildningsorganisation/.
Högskoleverkets kvalitetsutvärdering
Agronomförbundet blev under våren 2012 inbjuden att nominera bedömare till
Högskoleverkets utvärdering av agronomprogrammet. Högskoleverket har av regeringen fått i
uppdrag att utvärdera kvaliteten på alla svenska utbildningar som leder till examen på
grundnivå och avancerad nivå. Utvärderingarna genomförs med hjälp av externa
bedömargrupper där ämnesexperter från högskolesektorn, arbetslivsrepresentanter och
studenter ingår. Agronomförbundet fick möjlighet att nominera arbetslivsrepresentanter till
denna bedömargrupp.
Den 24 augusti var ordförande Magnus Thelander inbjuden till Högskoleverket för ett samråd
inför kvalitetsutvärderingen. På samrådet diskuterades målen för de utbildningar som ska
utvärderas samt de generella förväntningar som arbetsgivarna har på de nyutexaminerade
studenternas kunskaper och färdigheter. Detta möte var en typ av kick off för den utsedda
bedömargruppen för att få arbetsgivarnas syn på vilka av utbildningsmålen som är av störst
vikt med tanke på utbildningens användbarhet i arbetslivet. Utvärderingen startades under
hösten 2012 och planeras att ta ungefär ett år.

3. Det professionella och sociala kontaktnätet
Uppvaktning på Lantmästarförbundets 75 års jubileum
Den 26 maj firade Lantmästarförbundet 75 år och Skånska Lantmästarklubben 70 år med
stämma, underhållning och jubileumsmiddag i Alnarp. Agronomförbundet uppvaktade genom
ordförande Magnus Thelander och överräckte en gåva på 300 kronor genom en donation till
Kooperation Utan Gränser.
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 2012 beviljades följande tre ansökningar:


Denise Laskowski för en studieresa till INRA (Nationella
LantbruksForskningscentrum) i Frankrike. Syftet med resan är att träna på olika
metoder rörande studier på gennivå av nötkreatursembryon.



Emelie Svensson för en studieresa till Nordamerika för att få mer kunskap om hur
ekologisk odling fungerar där.



Anki Roth för en kurs i kosignaler med inriktning mot kor i robotbesättningar.
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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. För 2012 tilldelades stipendiet:


Sofia Åström för arbetet rörande ”Hantering av nötkreatur i mjölkproduktion –
Miljöns påverkan på djurens beteende”.

Redovisningar av Axel Adlers fond och Sven Johan Perssons miljöstipendium publiceras
fortlöpande i tidningen Agronomen och därefter på Agronomförbundets hemsida.

Material att beställa
Agronommatrikeln går att beställa genom att skicka ett e-post brev till
ordf@agronomforbundet.se. Matrikeln kostar 150 kronor.
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8 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen för Agronomförbundet, verksamhetsåret 2012, lämnar nu över arbetet till nästa
styrelse och önskar dem lycka till!

Uppsala den 6 mars 2013

Magnus Thelander

Sofia Strandberg

Amanda Clewemar

Jenny Karlsson
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Emil Åkesson

