Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2010

Inledning
Under verksamhetsåret 2010 har styrelsens arbete varit fokuserat på följande huvudspår –
tidningen Agronomen, fortsatt arbete med Agronommatrikeln, genomförande av
Agronomdagen 2010, planeringen av Agronomdagen 2011, framtagande av
Agronomförbundets nya logga samt utbildningsbevakning av agronomprogrammet.

Mötessammankomster
Årsmötet hölls den 5 mars 2011 på Loftet, Ultuna, Uppsala. Styrelsen har under år 2010 haft
13 sammanträden av vilka 12 har varit telefonmöten och ett fysiskt möte.

Medlemsutveckling
Den 31/12 2010 var medlemsantalet 1673 stycken, se figur 1. Den fallande trenden fortsätter
tyvärr och under 2011 måste fokus läggas på att vända dessa siffror uppåt igen. Styrelsens
slutsats är att den fallande trenden hänger samman med medlemmar som inte vill vara med i
Naturvetarna, då automatiskt inte heller kan vara med i Agronomförbundet. Detta styrks
också genom att prenumeranterna för vår medlemstidning Agronomen ökar.
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Verksamhet under året
Tidningen Agronomen
Under 2010 utkom medlemstidningen ”Agronomen” med fyra nummer (i februari, april,
september och november månad). Planen är att det ska utkomma minst fyra nummer per år.
Under året har det blivit möjligt för icke medlemmar i Agronomförbundet att prenumerera på
tidningen och vid årets slut fanns det 360 prenumeranter. 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 en egen hemsida,
www.agronomen.com, där information finns om hur man går till väga för att prenumerera,
annonsera samt få kontakt med tidningen.

Matrikel
Arbetet med Agronommatrikeln pågick under året i samarbete med Ultuna Studentkår.

Agronomdagen den 13 mars
Syftet med Agronomdagen är att sammanföra agronomer från olika delar av landet –
yrkesverksamma samt studenter – för kontaktutbyte och dels att belysa ett aktuellt ämne som
agronomer kan tänkas komma i kontakt med i sitt yrkesliv.
Den 13 mars i samband med Ultuna studentkårs ”Kamratmiddag” arrangerades årets
Agronomdag, vilken förlades till SLU (Ultuna). Temat var ”Agronomer med makt” belyst
från olika vinklar.
Hänsyn togs till föregående års utvärderingar, bland annat var vi noga med att tillgodose alla
agronominriktningars intressen och så förlängdes pauserna för att underlätta kontaktknytande.
Marknadsföringen av Agronomdagen skedde framförallt genom Agronomförbundets
hemsida, annonsering i tidningarna Agronomen och Jordbruksaktuellt, Facebook och via
Ultuna studentkår. Vid utvärderingen av dagen uppgav majoriteten av deltagarna att de fått
kännedom om dagen via tidningen Agronomen.
På Agronomdagen deltog cirka 40 personer varav tre fjärdedelar var yrkesverksamma
agronomer och resterande agronomstudenter. Moderator var agronom Christer Yrjas.
Deltagarantalet var större än föregående år men kunde självklart ha varit ännu större. Flera av
deltagarna tog upp detta i utvärderingen och hade uppskattat ett ännu större deltagarantal.
Flertalet uppgav också att det var deras första Agronomdag de deltog på.
Programmet var till stor belåtenhet och möjligheterna till sociala kontakter likaså. Att dagen
förlades till Loftet på SLU, Ultuna tyckte deltagarna var mycket bra och att det dessutom var
samma dag som Kamratmiddagen var ett plus. Flera förslag gavs i utvärderingen över teman
till kommande Agronomdagar.
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Priset för Agronomdagen var 200 kronor och ville man ha en kombinerad biljett för både
Agronomdagen och Kamratmiddagen var priset 490 kronor. Varje deltagare fick under dagen
en tygkasse med Agronomförbundets logga på som innehöll reklamprodukter från
Agronomförbundet.
Under dagen deltog följande föreläsare:
Helena Nicklasson, Naturvetarna
Betty Malmberg, agronom och riksdagspolitiker
Gustav Olsson, agronom och avdelningschef på Julita Gård, Nordiska Museet
Rolf Eriksson, agronom och statssekreterare vid Jordbruksdepartementet
Ingrid Rydberg, agronom och platschef på LRF:s Bysselkontor
Yvonne Gunnarsdotter, Institutionen för Stad och Land, SLU

Hearing om utbildning och kompetens inom livsmedelskedjan
Den 14 september bjöd Jordbruksdepartementet, LivsmedelsSverige, SLU med flera in till en
hearing om utbildning och kompetens inom livsmedelskedjan. Kompetensnivån inom
livsmedelsindustrin är idag relativt låg och behovet av en kompetenshöjning är stor.
Problemet är att det idag är svårt att attrahera studenter till livsmedelsutbildningar, inklusive
livsmedelsagronomutbildningen, på högskole-/universitetsnivå. Därför har LivsmedelsSverige
fått pengar från Jordbruksverket till ett tvåårigt projekt att sprida information till ungdomar
om livsmedelsutbildningar och yrken inom livsmedelsbranschen. Problemet är att
livsmedelsbranschen inte uppfattas som attraktiv av dagens ungdomar, vilket gör det svårt att
få dem intresserade av såväl utbildningar som att arbeta inom livsmedelsindustrin.

Rundabordssamtal angående teknikutbildning inom det agrara
området
Den 1 oktober bjöd SLU in till ett rundabordssamtal angående teknikutbildning inom det
agrara området. Detta var en fortsättning på det öppna brev som Agronomförbundet skrev
tillsammans med fyra företag/organisationer år 2009. Inbjudna till samtalen var
företag/organisationer som på något sätt är berörda av att inga teknikagronomer längre
utbildas. Detta var ett inledande möte där branschen samt SLU lade fram sin syn på
problemet. Arbetet fortsätter under 2011.

Skaraborgs agronomklubbs jubileum
Den 13 november firade Skaraborgs agronomklubb 50-årsjubileum med middag och dans på
Stadshotellet i Skara. Emil Åkesson representerade Agronomförbundet på tillställningen och
överlämnade en present bestående av ett sånganförarhorn.

Deltagande på Näringslivsdagen på Ultuna
På Ultuna studentkårs näringslivsdag den 24 november deltog Magnus Thelander från
Agronomförbundet. Bord delades med Naturvetarna och intresset från studenterna var stort.
Studenterna fick möjlighet att få mer information om Agronomförbundet samt så delades
Agronomförbundets flugsmällor, t-shirts och godis ut.
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Informationsdag för förstaårsstudenter på Agronomprogrammet
På SLU:s temadag ”Agronom som yrke” för förstaårsstudenter den 6 december
representerades Agronomförbundet av Lars-Erik Liljebäck från Naturvetarna eftersom ingen
från styrelsen hade möjlighet att närvara. Lars-Erik Liljebäck presenterade Agronomförbundet
verksamhet samt informerade om vilka stipendier som Agronomförbundet delar ut.

Ny logga
Under året har en ny logga tagits fram till Agronomförbundet. Först togs en logga fram som
blev aningen för lik Ultuna studentkårs existerande logga, och därför lanseras en ny under
2011 (se första sidan).

Agronomförbundet i media
Under året skickade Agronomförbundet ut ett pressmeddelande. Det gällde ”Årets Agronom”
och blev uppmärksammat i bland annat Land Lantbruk, Jordbruksaktuellt och
LivsmedelsSverige.
Under sommaren (28 juni) och i nyhetstorkans tid gjorde ATL ett uppslag om hur lik
Agronomförbundets nya logga var Ultuna studentkårs och därför fått skrotas. Dock hade
loggan vid publiceringstillfället redan varit tillbakadragen sedan ett antal månader.
I tidningen Naturvetare (nr 9) var det en intervju med ordförande Magnus Thelander. Frågor
som togs upp var bristen på teknikagronomer, agronompraktik, masterutbildning samt vad
Agronomförbundet kan erbjuda sina medlemmar.

Reklam och sponsring
Under året har ingen reklam och sponsring skett. Anledningen till detta är att styrelsen
beslutat att först ge ut agronommatrikeln och se vilka kostnader den medför innan sponsring
sker.
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Utdelning av stipendier/utmärkelser
Axel Adlers fond
Under 2009 övertog Agronomförbundet Axel Adlers fond från Agrifack och år 2010 var det
första året som det delades ut medel med Agronomförbundet som huvudman. Tre ansökningar
beviljades medel och dessa var:




Hanna Astner för deltagande i ”EMAC Doctoral Colloquium in Marketing”.
Åsa Rölin för ett projekt rörande en pilotinventering av Dickeya solani i Sverige.
Miriam Larsson för projektet om hur det besvärliga parasitiska ogräset Striga påverkar
skörd och markbördighet i västra Kenya, Afrika.

Sven Johan Perssons miljöstipendium
Efter få sökande till ”Sven Johan Perssons arbetsmiljöstipendium” gjordes under året
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 år 2010 på 30 000 kronor delades mellan tre
personer:
 Hanna Alfredius om "Svenska mjölkkor på bete – Värmens påverkan på beteende och
produktion för mjölkkor i en AMS-besättning"
 Therese Ljungberg om "Sammanställning av byggkostnader i lantbruket".
 Elin Rolandsdotter om "Bogsår hos suggor– en studie om riskfaktorer och hur de kan
förebyggas".
Årets Agronom
Till ”Årets Agronom 2010” utsågs Magnus
Bergström och Rikard Hellqvist ekonomagronomer med examensår 1999 samt
grundare av Bergström & Hellqvist AB.
Motiveringen lyder: ”Magnus och Rikard har

visat på agronomutbildningens bredd, genom att
de som ekonomagronomer tagit sig in livsmedelssektorn och blivit efterfrågade konsulter inom
livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljö. Under drygt tio år har Magnus och Rikard arbetat med att
höja kunskapsnivån inom den svenska livsmedelsindustrin och genom sitt företag Bergström &
Hellqvist AB tagit fram en paljett av livsmedelshygienutbildningar. Magnus och Rikard är
lysande exempel på hur man kan använda agronomutbildningen för att lyckas och är värdiga
mottagare av utmärkelsen Årets agronom!
Agronomförbundets resestipendium
I samband med att Axel Adlers fond gått över till Agronomförbundet så läggs
Agronomförbundets resestipendium i malpåse tills vidare. Anledningen är att
sökandekriterierna för resestipendiet även innefattas under Axel Adlers fonds kriterier.
Inkomna reseberättelser från tidigare stipendiater finns att läsa på www.agronomforbundet.se.
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Förtroendevalda

Magnus Thelander
Ordförande

Magnus Carnwall
Vice ordförande

Emil Åkesson
Kassör

Emma Gunnarsson
Sekreterare

Johanna Svensson
Ledamot

Sofia Strandberg
Ledamot

Revisorer

Johan Torén
Andreas Grybäck

Valberedning

Jonathan Sohl (sammankallande)
Arvid Tunemar

Redaktör för
Agronomen

Redaktionsråd

Helene Lemnert Ekbladh

Albin Gunnarsson
Anett Seeman
Ida Lindell
Arvid Tunemar
Emil Åkesson

7 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2010

Styrelsen för Agronomförbundet, verksamhetsåret 2010, lämnar nu över arbetet till nästa
styrelse och önskar dem lycka till!

Uppsala den 22 februari 2011

Magnus Thelander

Magnus Carnwall

Emil Åkesson

Emma Gunnarsson

Johanna Svensson

Sofia Strandberg
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