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Inledning
Agronomförbundet (802445-1141) är en av professionsföreningarna inom Naturvetarna.
Cirka 65 % av alla agronomer i Naturvetarna är också med i Agronomförbundet. Detta är
verksamhetsberättelsen för Agronomförbundet 2021.

Mötessammankomster
Årsmötet hölls digitalt den 8 mars 2021. Styrelsen har under sedan föregående årsmöte
haft 11 sammanträden av vilka endast ett har varit fysiskt, till stor del av pandemin. Vid
ett tillfälle träffades hela styrelsen på Ultuna för ett heldagsmöte.
Utöver ordinarie styrelsemöten har en arbetsgrupp träffats digitalt ett par gånger per
månad för att diskutera 100-årsjubileumet.

Ekonomi
Agronomförbundets ekonomi är fortsatt god. Årets överskott slutar på ca 10 000 kr.
Medlemsavgifterna, vår största intäktspost, har minskat.
Kostnaderna för tidningen Agronomen har ökat. De har påverkats av jubileumsnumret
som kostade mer och som tog lite annonsintäkter som annars skulle kommit på
Agronomen. Annonsintäkterna varierar och ligger på en bra nivå.
Kostnaderna för styrelsens arbete har minskat då vi inte kunnat resa utan fått hålla
nästan alla möten på nätet, till och med årsmötet var på nätet. Vi har dock jobbat mer på
grund av planeringen inför jubileet och det har lett till ökade kostnader för arvoden.
Vi har haft kostnader och intäkter för jubileet.
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Agronomförbundets ekonomi

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Delföreningsavgifter
Aktivitetsstöd/sponsring/övrig
t
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Styrelsearbete
CEDIA/samarbete
Hemsidan
Tidningen Agronomen
Arvoden
Marknadsföring/trycksaker
Kontor och admin
Agronomdagen/Events
SUMMA KOSTNADER
värdeförändring fond
Resultat

Utfal Utfal Budget
l
l
2020 2021
2022
362

324

320

0
362

85
409

30
350

25
0
3
221
52
0
1
6
308
3
57

10
0
4
258
81
7
2
37
399
-2
8

7
8
2
260
80
2
100
459
2
-109

3

Agronomförbundets Verksamhetsberättelse 2021

Organisation
Styrelsen har bytt från dropbox till att använda Google Drive, där Agronomförbundets
samtliga dokument samlas. Även äldre dokument finns sparade på platsen. 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 digitala möten, ca 75 minuter per gång.
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Medlemsutveckling, marknadsföring och nätverk
Medlemsutveckling
Den 31/12 2021 hade Agronomförbundet 1378 medlemmar, vilket är en minskning sedan
föregående år. En olycklig trend är att medlemsantalet bland studerande minskat de
senaste åren, vilken är den grupp som kommer bli yrkesverksamma agronomer.
Medlemsantal

2018 2019 2020 2021

Totalt

1537

1486

1443

1378

Yrkesverksamma 1336

1301

1271

1159

Arbetssökande

41

34

31

40

Studerande

113

95

63

60

Pensionärer

47

51

58

63

Tidningen Agronomen
Tidningen Agronomen utkom fyra gånger under året med följande teman:
●
●
●
●

Vad händer på SLU Ultuna?
Växtodling
Agronomförbundet 100 år
Kooperation

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.

Naturvetarnas kongress 2021
Naturvetarna höll sin kongress hösten 2021. Agronomförbundets styrelse var
representerad genom styrelsens ordförande. Naturvetarna antog nya stadgar, vilket
betyder att även Agronomförbundet måste uppdatera sina. Nytt blev att
professionsföreningarna, däribland Agronomförbundet, ska ha egna avtal med
Naturvetarna.

Agronomförbundets synlighet i olika media
Facebook
Facebook är en allt viktig kanal för att förmedla aktuella händelser och annat som inte
förmedlas till medlemmarna genom tidningen. Agronomförbundet har en 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
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kännedomen och synbarheten för förbundet bland agronomer. Från Facebooksidan
länkar vi till hemsidan för mer information och lite ”tyngre” texter.
Under 2021 ökade följarantalet till att i början av 2021 ha 1170 personer som följer 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 använt Facebook med marknadsföringsfunktionen på genom att
sponsra inlägg.

Instagram
Under andra halvan av 2019 övertogs instagramkontot @jagäragronom av
Agronomförbundet. På instagram kan man följa olika agronomers vardag och få en
inblick i hur det är att leva och arbeta som agronom. Kontot skapades ursprungligen av
Julia Fransson, Maria Karlsson och Beatrice Ramnerö, vilka är grundarna till
Agronomupproret och som år 2016 belönades med priset ”Årets agronom”. Syftet med
Agronomupproret är att visa vad agronomer gör och för att sprida kunskapen om vår
yrkesgrupp i samhället. I början av år 2022, så har kontot över 1640 följare.
Utöver inlägg från medlemmar och från styrelsen arrangerades även en julkalender under
december månad. Upplägget var att en agronom per dag la upp en bild och en text om sig
själv samt svaret på frågan “om jag skulle förklara för ett barn vad en agronom gör så
svarar jag?”.

LinkedIn
Agronomförbundet har en LinkedIn-grupp som i dagsläget samlar närmare 300 följare,
mestadels 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

Twitter
Agronomförbundet har även en kanal via sitt konto på Twitter för att även där kunna nå
ut med vårt budskap om vad vi gör.

Hemsida
Agronomförbundet har en hemsida som samlar information om förbundets verksamhet.
På hemsidan finns även information om stipendie och utmärkelsen till Årets Agronom
som Agronomförbundet förvaltar. Hemsidan har under året även använts som
anmälningssida till kommande jubileum.
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En bra arbetsmarknad och hög kvalitet på utbildningen
Avsiktsförklaring
Agronomförbundet har skrivit på och deltagit i arbetet med en gemensam
avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen har som mål att den gröna sektorn ska vara en
arbets- och studieplats där alla känner sig inkluderade, trygga och välkomna. Nu handlar
det inte enbart om att skriva under ett upprop utan alla undertecknarna förbinder sig att
arbeta aktivt och praktiskt med jämställdhet och lika villkor.
Med denna avsiktsförklaring vill vi, SLU och branschen visa att vi står enade bakom
målet att uppnå jämlika och jämställda studiemiljöer och arbetsplatser inom de gröna
näringarna.

Studiebevakning
Agronomförbundet har varit på plats och pratat med studenter på näringslivsdag, samt
näringslivsråd.

Ultuna Näringslivsdag (UND)
Årets Näringslivsdag (UND) blev i år på plats på Ultuna. Agronomförbundet var på plats
med fyra styrelsemedlemmar.

Näringslivsråd – Mark och växt
Styrelsens ordförande Mattias Persson deltog på näringslivsråd för Mark &
växtprogrammet.

Det professionella och sociala kontaktnätet
100-årsjubileum
Svenska Agronomförbundet bildas år 1921. Detta skulle firas med ett stort
jubileumsfirande på Ultuna under hösten 2021. På grund av pandemin har festligheterna
fått skjutas till den 2 april 2022. Festen har dock annonserats i omgångar och i olika
kanaler. En inbjudan tillsammans med en jubileumspin skickades ut till samtliga
medlemmar.

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
2021 stöttade Agronomförbundet Skaraborgs jubileumsfirande.
Möjligheten att söka aktivitetsbidrag på så här enkelt sätt skulle behöva spridas och
marknadsföras mer, för att få upp antalet ansökningar. Nu används främst tidningen
agronomen för detta
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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. Under året har det inte varit några träffar, vilket säkert beror på
pandemin.

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 2021 inkom fem ansökningar. Av dessa beviljades två
ansökningar om ett sammanlagt belopp på 81 230 kr. Under 2021 har artiklar från
tidigare stipendiater publicerats i tidningen Agronomen. Placeringsriktlinjer för fondens
tillgångar har skapats tillsammans med Naturvetarna och kapitalförvaltaren Öhmans
som förvaltar fondens pengar. Beslutat är att till firmatecknare för fonden är 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 2021
Utmärkelsen Årets Agronom 2021 tilldelades Hulda Wirsén. ”För sitt engagerade,
intensiva, kreativa och kunniga arbete med att utveckla lantbruket och landsbygden, samt
föra ut kunskap i lantbrukets alla frågor till lantbrukare och allmänhet”. Så lyder en del
av motiveringen till Årets Agronom 2021.

Förtroendevalda 2021
Styrelsen
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Mattias Persson
Claes Åkerberg
Jon Wessling
Örjan Berglund
Elisabeth Bölenius
Ida Iacobaéus
Katarina Hedman
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Särskild ansvarsfördelning
Web
Sociala medier
Stipendium
Kontaktperson CEDIA
Tidningen Agronomen
Studiebevakning

Claes Åkerberg
Katarina Hedman och Mattias Persson
Mattias Persson
Örjan Berglund
Jon Wessling, Ida Iacobaéus & Elisabet Bölenius
Katarina Hedman

Revisor
Andreas Grybäck

Valberedning
Karin Ulvshammar (ordförande)
Lovisa Neikter (Ledamot)

Tidningen Agronomen
Redaktör/produktionsledare Agneta Lilliehöök, Lime AB
Ansvarig utgivare
Magnus Thelander
Redaktionsråd
Jon Wessling (sammankallande), Magnus Thelander
Ida Iacobaéus, Elisabeth Bölenius, Emma Brihall

Styrelsen för Agronomförbundet, verksamhetsåret 2021, lämnar nu över arbetet till nästa
styrelse och önskar dem lycka till!

Stockholm den 15 mars 2022

Mattias Persson

Örjan Berglund

Katarina Hedman

Jon Wessling

Ida Iacobaéus

Claes Åkerberg

Elisabeth Bölenius
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