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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 2014. 

Mötessammankomster 

Årsmötet hölls den 7 mars 2015 på SLU, Ultuna, Uppsala. Styrelsen har under året haft 16 
sammanträden av vilka 15 har varit telefonmöten och ett har varit ett fysiskt möte. Det 
fysiska mötet hölls i augusti på Naturvetarnas kansli i Nacka. 

 

Ekonomi 
Årets bokföring har skett i ett webbaserat program, Fortnox. Det behövs alltså inget lokalt 
installerat program, utan tjänsten kan nås från alla internetanslutna datorer. 
Säkerhetskopiering och programuppdateringar ingår i den årliga avgiften. Det är vår 
bedömning att systemet kommer att underlätta arbetet, och göra framtida 
funktionärsbyten enklare. Föreningens obligationsfond har utvecklats väl, vilket har 
påverkat resultatet positivt. Även i övrigt har ekonomin varit god. 

 

Organisation 

Efter årsmötet 2014 saknade styrelsen ordförande och en tillförordnad ordförande valdes 
därför bland styrelsens ledamöter i april. I oktober kunde en ny ordförande väljas in vid 
ett extra allmänt möte. 

I början av verksamhetsåret upprättades ett konto i Dropbox där Agronomförbundets 
samtliga dokument ska samlas. Även äldre dokument har under året sparats in i mappar i 
Dropbox. Syftet med att samla alla Agronomförbundets viktiga dokument på en och 
samma plats är att alla i styrelsen, och framtida styrelser, på ett enkelt sätt ska ha tillgång 
till dokumenten. 

En mall för hur dagordning samt protokoll ska se har tagits fram och en webbpolicy har 
påbörjats. 
 
 

Medlemsutveckling, marknadsföring och nätverk 
 
Medlemsutveckling 

Den 31/12 2014 hade Agronomförbundet 1571 medlemmar, vilket är en minskning med 14 
medlemmar sedan året innan. Av dessa är 118 studerandemedlemmar, 32 pensionärer 
och 43 arbetssökande. Resterande 1378 är yrkesverksamma. Nyrekrytering av 
medlemmar har under året skett på Ultuna näringslivsdag och under 
informationstillfället för de nya studenterna på Ultuna. 
 
Tidningen Agronomen 

Tidningen Agronomen skickas till alla medlemmar i Agronomförbundet, till den adress 
som är registrerad i Naturvetarnas medlemsregister, till 340 prenumeranter samt till 223 
företag, organisationer och skolor i marknadsföringssyfte. Under 2014 utkom 
medlemstidningen fyra gånger med temana mat, politik, energi och företagsutveckling. 
Under året har produktionen av tidningen för första gången skötts av Lime AB med 
Agneta Lilliehöök som redaktör. Annonsförsäljningen har under 2014 ökat från 35 000 
kronor till 40 000 kronor. Tidningen har dessutom fått en ny layout och har under året 
haft en upplaga på 2600 exemplar. 
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Agronomens innehåll och utformning bestäms av redaktionsrådet i samarbete med Lime 
AB. Redaktionsrådet tillsätts av Agronomförbundets styrelse och består av agronomer 
med olika inriktning, både studerande och yrkesverksamma, samt en representant från 
styrelsen. Tidningens egen hemsida lades ner under året och all information om 
tidningen, prenumerationer m.m. finns nu på Agronomförbundets egen hemsida. Inga 
fakturor har skickats ut till tidningens prenumeranter under året eftersom det inte har 
funnits något bra och fungerande sätt att göra detta på. Utskicken har setts som 
marknadsföring inför kommande fakturautskick. Lime AB kommer fortsättningsvis att 
hantera prenumerantregistret, frågor kring prenumerationen och utskick av fakturor. 
 
Naturvetarnas ordförandenätverk – tema ledarskap 
Den 21 mars anordnade Naturvetarna ett ordförandenätverk för professionsföreningarna. 
Temat i år var ledarskap och hur hjärnan fungerar i ledarskapssituationer. Dagen inleddes 
med att alla närvarande presenterade sig och berättade vad deras professionsförening 
arbetade med just nu. Det var tydligt att många föreningar har mycket gemensamt, och 
att arbeta tillsammans skulle i många fall gynna deras utveckling. Förutom sakfrågor så 
diskuterades hur vi ska arbeta med att öka engagemanget hos våra medlemmar. Vi fick en 
föreläsning av strateg Marita Teräs angående Yrkeskvalifikationsdirektivet som började 
gälla i år. Passet om ledarskap med riktlinjer från hjärnan hölls av Marie Ryd på Holone. 
En spännande föreläsning där vi fick lära oss att om vi ska kunna ge utvecklande feedback 
till våra styrelsemedlemmar måste de känna sig trygga i vår relation. Likaså att vi 
människor är mer benägna att arbeta om vi tror på det vi gör och att vi drivs av att göra 
gott för andra. Josefine Jerlström representerade Agronomförbundet.  
  
Föreläsning för nya agronomstudenter 

Den 9 september 2013 föreläste Ola Thomson och Josefine Jerlström från 
Agronomförbundets styrelse för de nya agronomstudenterna på Ultuna. Studenterna fick 
en kort beskrivning av Agronomförbundet och Naturvetarna, förbundens verksamheter 
och vad som ingår i ett medlemskap. Studenterna fick vidare en föreläsning om vad Ola 
arbetar med samt exempel på vad andra agronomer, med olika inriktning, arbetar med 
efter sina utbildningar. 

 
Naturvetarnas förbundsråd  
Naturvetarnas förbundsråd hölls den 20 oktober i Nacka. Förbundsrådet hålls årligen 
med syfte att följa upp hur Naturvetarnas förbundsstyrelse (FS) har arbetat med de beslut 
som fattades på kongressen 2012. FS redovisade hur de har arbetat med 
verksamhetsinriktning, utvecklad facklig förtroendeverksamhet, AID-kodning, sekretess, 
hot och våld, kompetens- och karriärstege för biomedicinska analytiker etc. Vidare 
redovisades även ekonomi och revisorn avla en rapport om verksamhetsåret 2014.  
 
Agronomförbundets motion till kongressen 2012 gällande möjligheten för pensionärer att 
vara medlemmar i en professionsförening utan att också vara medlem i Naturvetarna, 
behandlades under en separat punkt. Agronomförbundets styrelse hade innan mötet valt 
att inte driva frågan vidare om inte de andra deltagarna i förbundsrådet var av en annan 
åsikt. FS hade utrett frågan och kommit fram till att motionen skulle avslås. 
Förbundsrådet biföll FS förslag men påpekade vikten av att Naturvetarna underlättar för 
och också aktivt arbetar för att behålla personer som går i pension i förbundet och i 
professionsföreningarna. Agronomförbundet representerades av Jenny Karlsson. Josefine 
Jerlström var mötesordförande under förbundsrådet. 
 
Ultuna näringslivsdag 
Den 12 november representerade Karin Ulvshammar Agronomförbundet på Ultuna 
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näringslivsdag. Utställningsmontern delades med Naturvetarna. Nyrekrytering av 
medlemmar gick mycket bra med 30 nya medlemmar i Naturvetarna varav hälften var 
agronomstudenter som även blev medlemmar i Agronomförbundet. Karin Ulvshammar 
deltog även i aktiviteten ”företagsfika” där några utvalda studenter fick möjligheten att 
över en kopp kaffe ställa sina frågor om hur arbetsmarknaden ser ut och vad de kan 
förvänta sig när det blir dags för dem att söka jobb. Där delade Karin med sig av sina 
personliga erfarenheter. 
 
 

Agronomförbundets synlighet i olika media 
 
Facebook 
Agronomförbundets Facebook-sida har varit aktiv sedan september 2012. Syftet med 
Facebook är att informera Agronomförbundets medlemmar på ett lättillgängligt sätt och 
att sprida information från hemsidan samt att marknadsföra Agronomförbundets 
verksamhet. Från den 31 december 2013 till den 30 december 2014 har antalet gilla-
markeringar ökat från 222 till 513, en skillnad på 291 gilla-markeringar. I nuläget (den 29 
januari 2015) har vi 528 gilla-markeringar och det ökar varje dag.  I år har ett evenemang 
lagts upp, och det var för årsmötet. Under 2014 har styrelsen gjort 39 inlägg. Det finns 
god potential att sprida mer information genom Facebook och att använda det ytterligare 
för att nå Agronomer i Sverige och på så sätt öka medlemsantalet. Några exempel på 
inlägg som fick stort genomslag är artikeln om att fler agronom kommer behövas i 
framtiden som nådde 1 100 personer, och frågan om matrikeln ska förbli i bokformat 
nådde 1 700 personer. 
 
Hemsida 
Hemsidan har uppdaterats med ny information regelbundet. 
 
Studieblocket 
Studieblocket är ett gratisblock som delas ut till studenter på SLU i två upplagor varje år 
(vår och höst). I årets upplagor har vi haft med en annons med information om hur 
studenterna blir medlemmar i Agronomförbundet. Eftersom blocken är gratis används de 
av många studenter och spridningen av informationen blir stor. 
 
Medverkan i Naturvetaren och Naturvetarnas nyhetsbrev 
Agronomförbundet har haft flera annonser i Naturvetaren under året, bl.a. om årsmötet 
och om att nominera personer till utmärkelsen Årets agronom. En artikel om Årets 
Agronom 2014, Ove Karlsson, publicerades under våren 2014. En artikel om Linda 
Elvingson (livsmedelsagronom) som driver Ängsholmens Gårdsmejeri tillsammans med 
sin familj har också blivit mycket uppmärksammad. Agronomuppropet fick stort 
genomslag och var med i en artikel i tidningen.  
 
I Naturvetarnas nyhetsbrev har vi haft annonser ett flertal gånger, bland annat om Årets 
Agronom och om årsmötet.  
 

En bra arbetsmarknad och hög kvalitet på utbildningen 
 
Utbildningskonferens på SLU, Ultuna 
Den 28 maj höll SLU en utbildningskonferens på Ultuna där näringen, 
studentrepresentanter och personal från SLU fick information om kommande 
förändringar i utbildningarna samt vad som krävs av dagens studenter. Efter 
informationen diskuterades utbildningarna gruppvis och bl.a. pratades det om vad man 
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förväntar sig av en agronom idag, hur SLU ska säkerställa att agronomer kan det som 
förväntas av dem och om näringslivet kan bidra på något sätt. Agronomförbundet 
representerades av Jenny Karlsson. 
 
Yttrande till SLU 
Under 2013 har programstudierektorerna för agronomprogrammen, på uppdrag av 
fakulteterna och utbildningsnämnden, arbetat med en översyn av Agronomprogrammen. 
En lägesrapport från planeringsgruppen sam en inbjudan att komma med inspel i den 
pågående processen skickades ut av SLU i juni 2014. Agronomförbundets styrelse läste 
lägesrapporten och lämnade ett yttrande till SLU i september. Yttrandet publicerades på 
Agronomförbundets hemsida. 
 
 
Det professionella och sociala kontaktnätet 
 
Agronomuppropet 
Med syftet att öka medvetenheten om agronomyrket, öka söktrycket till utbildningen och 
med utgångspunkten att ”alla kan göra något litet” startade Beatrice Ramnerö, Julia 
Fransson och Maria Karlsson Agronomuppropet. Den 31 oktober arrangerade de, med 
finansiell stöttning av Agronomförbundet, en fokusdag på Ultuna. Sammanlagt deltog 
nästan 80 personer i dagen som bestod av föreläsningar, gruppvisa diskussioner och en 
paneldebatt. 
 
Matrikel 

På årsmötet 2014 fick styrelsen i uppdrag att utvärdera om och i så fall hur en ny 
agronommatrikel ska ges ut. Frågan har diskuterats inom styrelsen och en fråga om vad 
medlemmarna anser ställdes på Agronomförbundets sida på FB i september. De 
kommentarer som lämnades på FB kan sammanfattas i en önskan om en matrikel men i 
digitalt format. Via en länk på FB kunde medlemmarna även rösta i en undersökning på 
google och där svarade 17 nej och 26 ja till en matrikel. Vi tolkar det som att det finns en 
önskan om en matrikel men att många föredrar PDF framför bokform. Ett förslag på hur 
frågan ska hanteras framöver presenterades på årsmötet 2015.  
 

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 2014 inkom 18 ansökningar. Av dessa beviljades nio 
ansökningar om ett sammanlagt belopp på 100 000 kr. 
Riktlinjerna för hur den skriftliga redovisningen ska se ut har förtydligats eftersom de 
inkomna redovisningarna har varit av varierande kvalitet. Totalt har fyra artiklar från 
stipendiater publicerats i tidningen Agronomen under 2014 
 

Sven Johan Perssons miljöstipendium 
Sven Johan Perssons miljöstipendium delas ut till en agronomstudent nära examen eller 
nyutexaminerad agronom som har gjort ett arbete rörande lantbrukets arbetsmiljö, 
stallmiljö eller frågor kopplat till detta. Under 2014 delades inte detta stipendium ut. 
 
 
Årets Agronom 2014 
Ove Karlsson, före detta VD på Hushållningssällskapet i Halland, tilldelades utmärkelsen 
“Årets Agronom 2014” med följande motivering: 
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“Ove Karlsson har under sin tid som VD för Hushållningssällskapet Halland förändrat 
verksamheten och utvecklat den på ett mycket visionärt sätt. Ove har haft visionen klar 
för sig och har oförtröttligt arbetat för att förverkliga den. Under hans ledning har det 
skapats nya verksamheter och samarbeten som på många sätt gagnar utvecklingen av 
lantbruket och landsbygden, inte bara i Halland utan i hela Sverige. Ove har verkat för 
ett gott samarbete med Husdjursföreningen vilket har lett till en helt ny 
rådgivningsorganisation i Halland och forskare/utvecklare har anställts vilket har lett 
till att Hushållningssällskapet Halland har fått en betydande roll inom utveckling. Ove 
är dessutom projektledare för bland annat projektet ”Lean Lantbruk” och har med stort 
engagemang och entusiasm spridit "Leanfilosofin" till lantbrukare och rådgivare i hela 
Sverige. Oves arbete bidrar till att den svenska lantbruksnäringen utvecklas inom 
affärsmässighet och ledarskap vilket är viktiga ingredienser för ett konkurrenskraftigt 
och hållbart svenskt lantbruk. Ove är en förebild för andra agronomer och en värdig 
mottagare av titeln ”Årets Agronom”! 

Ove Karlsson är ekonomagronom (inskriven 1985 på agronomutbildningen på Ultuna, 
Uppsala, examen 1990). Efter examen arbetade han som ekonomirådgivare fram till 1998 
för att därefter jobba på Danske bank. 2007 tillträdde han som VD på 
Hushållningssällskapet i Halland. Ove har dessutom bl.a. varit projektledare för "Lean 
Lantbruk". 

 

Förtroendevalda 2014 
 
Styrelsen   
Tillförordnad ordförande 
(april 2014 - oktober 2014) 
Sekreterare (oktober 2014-mars 2015) Jenny Karlsson 
Ordförande 
(november 2014 - mars 2015)  Karin Ulvshammar 
Vice ordförande   Josefine Jerlström 
Kassör    Henry Reimstad 
Sekreterare  (april 2014- oktober 2014) Claes Åkerberg 
Ansvarig för hemsida, förråd och postbox Ola Thomson 
Ansvarig för tidningen Agronomen 
och kontakten med redaktionsrådet  Claes Åkerberg 
Ledamot och kontaktperson 
Agronomuppropet (oktober 2014-mars 2015) Julia Fransson 
Ledamot (mars 2014 - juli 2014)  Linda Elvingsson 
 
 

Revisor    Andreas Grybäck 
 
Valberedning     Magnus Thelander (sammankallande) 

Rebecka Jönsson (oktober 2014-mars 
2015) 
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Tidningen Agronomen 
Redaktör/produktionsledare   Agneta Lilliehöök, Lime AB 
Ansvarig utgivare   Magnus Thelander 
 
Redaktionsråd    Sofia Strandberg 
    Magnus Thelander 
    Beatrice Ramnerö 
    Claes Åkerberg 
 
 
 

Styrelsen för Agronomförbundet, verksamhetsåret 2014, lämnar nu över arbetet till nästa 
styrelse och önskar dem lycka till! 
 
 
 
Uppsala den 7 mars 2015 
 
 
 
 
 
 
Karin Ulvshammar Josefine Jerlström Henry Reimstad 
 
 
 
 
 
 
Ola Thomson Jenny Karlsson Claes Åkerberg 
 
 
 
 
Julia Fransson 
 


