Agronomförbundets
verksamhetsberättelse 2018

Agronomförbundets Verksamhetsberättelse 2018

Inledning

Agronomförbundet är en av professionsföreningarna inom Naturvetarna. Cirka 69 % av
alla agronomer i Naturvetarna är också med i Agronomförbundet. Detta är
verksamhetsberättelsen för Agronomförbundet 2018.

Mötessammankomster
Årsmötet hölls den 21 mars 2018 på restaurang Frick och Son i Stockholm. Styrelsen har
under sedan föregående årsmöte haft 11 sammanträden av vilka 10 har varit distansmöten
och 1 har varit fysiskt möte i Naturvetarnas lokal, Nacka. Utöver sammanträdena har
styrelsens medlemmar även träffats i samband med de olika aktiviteterna som arrangerats.

Ekonomi
Agronomförbundets ekonomi är god. Årets resultat är på ca -21 000 kr, vilket är negativt
men nästan 20 000 kr bättre än budget. Intäkterna består till största delen av
delföreningsavgifter från Naturvetarna. De har tyvärr minskat lite sen förra året.
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Vi är dock övertygade om att vi har en bra verksamhet som kommer att dra nya
medlemmar.
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Agronomförbundets ekonomi
RESULTATRÄKNING
Intäkter
Delföreningsavgifter
Aktivitetsstöd/sponsring/övrigt
Tidningen Agronomen
Agronomdagen/Events
Agronommatrikeln
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Styrelsearbete
Årsstämman
CEDIA/samarbete
Hemsidan
Agronommatrikeln
Tidningen Agronomen
Arvoden styrelsen
Marknadsföring/trycksaker
Kontor och admin
Agronomdagen/Events
Peppfonden
SUMMA KOSTNADER
värdeförändring fond
Resultat
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Den dominerande största kostnadsposten för förbundet är tidningen Agronomen. Det är
svårt att minska kostnaderna för att producera den men vi kan öka annonsintäkterna. Det
har dock varit mycket svårt att sälja annonser det senaste året.

Förbundet har också en bra likviditet vilken illustreras i nedanstående diagram.
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Likviditeten under året
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Utöver detta företagskonto har vi en obligationsfond på ca 125 tkr och ett sparkonto på ca
90 tkr.

Organisation
Styrelsen använder ett konto i Dropbox där Agronomförbundets samtliga dokument
samlas. Även äldre dokument finns sparade 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. För att hålla effektiva
möten på distans har vi dels haft telefonmöten, 75 minuter per gång. Förutom telefonmöte
har vi även använt Adobe Connect som är ett webbaserat mötesrum som möjliggör både
videokonferens och dokumentvisning.

Medlemsutveckling, marknadsföring och nätverk
Medlemsutveckling
Den 31/12 2018 hade Agronomförbundet 1537 medlemmar, vilket är en minskning med 69
medlemmar sedan året innan. Vi har också genom våra aktiviteter riktade till
yrkesverksamma agronomer försökt rekrytera fler yrkesverksamma genom att i vissa fall
även tillåta agronomer som inte är medlemmar att delta. Utvecklingen har de senaste åren
gått åt fel håll och trenden behöver vändas.
Medlemsantal

2015 2016 2017 2018

Totalt

1639

1696

1606

1537

Yrkesverksamma 1376

1397

1330

1336

Arbetssökande

41

47

54

41

Studerande

187

210

178

113

Pensionärer

35

42

44

47
4

Agronomförbundets Verksamhetsberättelse 2018

Tidningen Agronomen
Tidningen Agronomen utkom fyra gånger under 2018 med följande teman:
Kompetensförsörjning, Agronomer i framtiden, Landsbygdsutveckling samt Forskning och
utveckling.
Tidningen
Agronomen
är
Agronomförbundets
viktigaste
kommunikationskanal mot medlemmarna och Agronomförbundet arbetar tillsammans
med redaktionsrådet aktivt för att förbättra denna kanal. Tidningen planeras av ett
redaktionsråd, som sammankallas av Agronomförbundet, och produceras av Lime AB. En
utmaning som diskuterats tidigare och fortfarande är aktuell är svårigheten att få tag på
annonsörer. Agronomförbundet är fortsatt av åsikten att det är värdefullt att producera en
bra tidning. Av den anledningen anser styrelsen att det är okej att lägga förbundets medel
på tidningen då vi inte heller vill att det ska bli för mycket annonser. Olika försök till att
producera material på andra sätt används, genom t.ex. gästförfattare och krönikörer, vilka
båda är välkomna inslag.

Kostnad för Agronomen
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Naturvetarnas kongress 2018
Naturvetarna höll sin kongress i november 2018. Agronomförbundets styrelse var
representerad på denna, som vanligt, välarrangerade och givande kongress.
LinkedIn-grupp
Agronomförbundet har en LinkedIn-grupp som i dagsläget samlar ett hundratal
agronomer. I gruppen finns möjlighet att dela jobbtips eller göra andra saker för att komma
i kontakt med agronomer. Gruppen startades under 2016 och har det senaste året ökat sin
närvaro något jämfört med tidigare år
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Agronomförbundets synlighet i olika media
Facebook
Facebook är en viktig kanal för att förmedla aktuella händelser och annat som vi inte hinner
förmedla till medlemmarna genom tidningen. Agronomförbundet har en relativt aktiv
Facebook-sida som vi jobbar på att få fler och fler agronomer att följa. Syftet med sidan är
att ha en lättillgänglig kanal som kan uppdateras ofta och med bilder och lättsammare
texter öka kännedomen och synbarheten för förbundet bland agronomer. Från
Facebooksidan länkar vi ofta till hemsidan för mer information och lite ”tyngre” texter.
Under 2018 ökade följarantalet till att i början av 2019 ha 1032 personer som följde sidan.
Under året har vi spridit information om evenemang – både våra egna, men även andra
evenemang – som kan intressera agronomer. Vi lägger ut bilder och information om de
aktiviteter vi arrangerar – både före och efter – samt tipsar agronomer om intressanta
sidor, berättar om vad vi i styrelsen jobbar med just nu eller om det finns intressant lediga
tjänster ute.
Styrelsen har även börjat att använda Facebook med marknadsföringsfunktionen på
genom att sponsra inlägg.

LinkdIn

Agronomförbundet har en även börjat använda LinkdIn som ett medie för att nå ut till
medlemmar och intressenter.

Twitter

Närvaron på Twitter har ökat under året och Agronomförbundet har vid årsskiftet över 200
följare.

Hemsida

Agronomförbundet har en hemsida som samlar information om förbundets verksamhet.
Hemsidan används inte i så stor utsträckning då sociala medier används mer frekvent för
att informera om den löpande verksamheten. På hemsidan finns även information om de
stipendier och utmärkelser som Agronomförbundet förvaltar.

Studieblocket
En gång under vardera höst- och vårterminen annonserade Agronomförbundet i
Studieblocket som är ett gratisblock som delas ut till studenter på SLU två gånger per år.
Eftersom blocken är gratis används de av studenterna och spridningen av informationen
blir förhoppningsvis stor. Styrelsen har sedan tidigare bokat annonsplats även för 2019. I
samråd har styrelsen valt att inte förlänga denna annonsering utan kommer istället välja
andra kanaler för att nå ut till studenterna.
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En bra arbetsmarknad och hög kvalitet på utbildningen
Studiebevakning
Agronomförbundet har under året haft kontakt med SLU för att hålla oss uppdaterade vad
gäller de pågående förändringarna av agronomutbildningarna. Vice ordförande på Ultuna
Studentkår, Ylva Henriksson, deltog på ett av styrelsens telefonmöten och informerade om
ett möte på Ultuna Studentkår med personal på NJ-fakulteten och studenter, som
arrangerats i slutet av vårterminen och som handlade om utveckling av
agronomutbildningarna.
Vi har även haft kontakt med Helena Aronsson på SLU, projektledare för projektet
”Utveckling av agronomutbildningar” och har bland annat fått ta del av rapporten från
detta projekt. Inga beslut har fattats men det finns förslag om att agronomprogrammen
kommer att tas bort och ersättas av kandidat- och masterprogram. Man ska kunna ta en
agronomexamen om man vill genom att följa rätt spår genom kandidat och master.
Agronomförbundet har blivit inbjudna till rundabordssamtal om SLU:s utbildningar, som
kommer att hållas på Campus Ultuna den 10 april. Syftet är att SLU bjuder in externa
intressenter för en dialog om de utmaningar och möjligheter som finns inom SLU:s
utbildningar.

Ultuna Näringslivsdag (UND)
Tillsammans med Naturvetarnas studentrepresentant och tidigare ordförande för
Agronomförbundet, Josefine Jerlström, så närvarade Agronomförbundets ordförande
Mattias Persson på UND. Vi hade en vältrafikerad monter och delade ut diverse
profilmaterial som pennor, kortlekar och flugsmällor. Många studenter var nyfikna på vad
vi sysslar med och ville veta varför man ska vara medlem. En viktig dag även om
studenterna ibland upplevs ha svårt att ta beslutet att gå med på plats.

Det professionella och sociala kontaktnätet
Medlemsundersökning
Medlemsundersökningen som gjordes av styrelsen 2015 innehåller en mängd bra förslag
på vad Agronomförbundet kan göra för sina medlemmar och hur detta bör kommuniceras.
Därför har undersökningen legat till grund för styrelsens arbete även under 2018.

Agronomträff i riksdagen
Precis som premiäråret 2016 blev studiebesöket i Riksdagen i februari 2018 en succé.
Runt hundra agronomer lockades till guidning och middag samt diskussion om
livsmedelsstrategin en snålblåsig onsdagskväll i februari. Ett perfekt tillfälle för att
utvidga sitt nätverk och möta gamla kursare.
Med van hand visade riksdagsledamöterna Betty Malmberg, Kristina Yngve och Staffan
Danielsson runt oss. Även agronom Emilia Eneman, som jobbar som politisk sakkunnig
för Kristina Yngwe, visade runt och berättade om sin vardag som tjänsteperson politiken.
Träffen arrangerades i nära samarbete med agronomerna i riksdagen, särskilt Kristina
Yngwe, samt med ekonomiskt bidrag från Naturvetarna. Träffen genererade en artikel
både i tidningen Naturvetarna och i vår egen tidning.
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Humleodling och ölprovning
Under 2017 arrangerade vi ett lyckat event med temat humleodling och ölbryggning i
Uppsala. Eftersom intresset då var väldigt stort beslutade vi att göra om en liknande träff
under 2018. Även denna gång arrangerade vi studiebesök på humleodlingar i samarbete
med Örjan Berglund, forskare vid SLU, som fått stipendium ur Axel Adlers fond år 2015
för ett 4-årigt försök med att odla humle i Sverige. Efter fältvandringen gick bussen vidare
till Tempel brygghus där vi fick provsmaka suröl och prata förädlingstekniker i
ölbryggning.
Träffen blev uppskattad, men drog inte i närheten av lika många deltagare som 2017. Då
var vi över 30 personer, nu ett tiotal.
Ekonomiskt bidrag till lokala agronomträffar
År 2016 etablerades Agronomförbundets koncept med att stötta regionala eller andra
agronomspecifika träffar med upp till 5000 kr för arrangemang, resa eller lokaler. Under
2018 kom två ansökningar in. Landsbygdsutvecklarnas alumninätverk (LAN) sökte
återigen bidrag till deras årliga festlighet ”Balunsen” som gick av stapeln i Uppsala i slutet
av september. Samma förening arrangerade också en agronomträff på en ekoby utanför
Vimmerby i Småland den 11 augusti, som beviljades pengar för guidad tur och omkostnader
i anslutning till eventet.
Möjligheten att söka aktivitetsbidrag på så här enkelt sätt skulle behöva spridas och
marknadsföras mer, för att få upp antalet ansökningar.
Bakgrund
till
bidrag
för
lokala
agronomträffar
Något som framkom i medlemsundersökningen från 2015 var att medlemmarna gärna ville
ha mer agronomaktiviteter. Då Agronomförbundet är en nationell förening med
medlemmar spridda över hela landet är det förstås en svår utmaning för styrelsen att
arrangera agronomaktiviteter som alla har möjlighet att delta i. Ur detta problem föddes
idén att vi behöver ha mer samarbete med de regionala agronomklubbarna för att bättre
nå våra medlemmar och kunna erbjuda dem vad de vill ha men utan att styrelsens
arbetssituation blir ohållbar. Pengar avsätts därför årligen för att stötta lokala aktiviteter
för agronomer arrangerade på initiativ av medlemmarna själva. Det behöver inte vara en
organiserad agronomklubb utan alla initiativ är välkomna för att t.ex. arrangera intressanta
studiebesök, kurser, middagar; i princip vad som helst men under förutsättning att alla
agronomer i en viss region eller område bjöds in.

CEDIA
Agronomförbundet är anslutna till CEDIA (European Confederation of Agronomists
Association), en paraplyorganisation för europeiska agronomförbund. Medlemskapet i
CEDIA innebär också att Agronomförbundet är medlem i världsagronomförbundet WAA
(World Association of Agronomists). Både CEDIA och WAA är bra plattformar för att
nätverka med agronomer verksamma utanför Sveriges gränser. Syftet med
Agronomförbundets medlemskap är kunskapsutbyte med fokus på kompetensförsörjning
till jordbruksnäringen. Agronomförbundet har inte representerats vid CEDIAs aktiviteter
under året, men har kontakt med styrelsen för CEDIA.
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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 2018 inkom 8 ansökningar. Av dessa beviljades två ansökningar
om ett sammanlagt belopp på 66 600 kr. Under 2018 har flera artiklar från stipendiater
publicerats i tidningen Agronomen. Placeringsriktlinjer för fondens tillgångar har skapats
under året tillsammans med Naturvetarna och kapitalförvaltaren Öhmans som förvaltar
fondens pengar och vi beslutade att till firmatecknare för fonden utse både Susanne
Gezelius (controller på Naturvetarna) samt Mattias Persson (Agronomförbundets
ordförande), var för sig. Firmatecknare för Axel Adlers fond ska årligen uppdateras vid
Agronomförbundets årsmöte.

Årets Agronom 2018
Utmärkelsen Årets Agronom 2019 tilldeleades Erik Stjerndahl som är mark &
växtagronom, som tog examen 1978.
”Årets Agronom 2019 är en omtyckt, uppskattad och respekterad person. Han tänker ofta
i nya banor och delar gärna med sig av såväl förtroende som kunskap och idéer till
kollegor och medarbetare. Han är en god ambassadör för agronomkåren och har genom
HIR Skåne, Borgeby fältdagar, mentorsprogram och på många andra sätt bidragit till att
stärka och utveckla agronomkårens varumärke. Det är många agronomer som haft
honom som mentor och chef. För drygt fem år sedan var han också med om att ta
initiativet till att starta ett nationellt mentorsprogram SLU studenter. En agronom i dess
bästa bemärkelse och som person både humoristisk och omtänksam.”

Förtroendevalda 2018
Styrelsen
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Mattias Persson
Claes Åkerberg
Sofia Sollén Norrlin
Sofia Sollén Norrlin
Maria Falkdalen
Beatrice Ramnerö
Lovisa Neikter

Särskild ansvarsfördelning
Web
Sociala medier
Stipendium
Kontaktperson CEDIA
Tidningen Agronomen
Studiebevakning

Beatrice Ramnerö, Sofia Sollén
Falkdalen
Gemensamt
Mattias Persson
Lovisa Neikter
Beatrice Ramnerö, Lovisa Neikter
Maria Falkdalen

Norrlin,

Maria

Revisor
Andreas Grybäck
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Valberedning
Magnus Thelander (ordförande)
Karin Ulvshammar (ledamot)

Tidningen Agronomen
Redaktör/produktionsledare Agneta Lilliehöök, Lime AB
Ansvarig utgivare
Magnus Thelander
Redaktionsråd
Beatrice Ramnerö (sammankallande), Sofia Strandberg,
Magnus Thelander, Maria Falkdalen, Lovisa Neikter,
Rebecka Brattlund Hedberg
Styrelsen för Agronomförbundet, verksamhetsåret 2018, lämnar nu över arbetet till nästa
styrelse och önskar dem lycka till!
Stockholm den 5 mars 2019

Mattias Persson

Sofia Sollén Norrlin

Maria Falkdalen

Lovisa Neiktner

Beatrice Ramnerö

Claes Åkerberg
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