
 
 

Verksamhetsplanering 2019 för KSLA:s 
arbetsutskott, utskott, kommittéer och projekt  
 

Tid Onsdag, 22 augusti 2018 kl 9.30-20.30 

Plats KSLA 

Anmälan Länk här. Anmälan senast torsdag 16 augusti. 

Frågor Per Eriksson, per.eriksson@ksla.se, 08-54 54 77 17 

Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, 08-54 54 77 07 

Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, 08-54 54 77 06 

Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, 08-54 54 77 24  

 Denna aktivitet finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens donation 

 

Välkomna till KSLA:s arbete med att stärka de gröna näringarna för en hållbar framtid! För första gången 

någonsin i KSLA:s historia kör vi en gemensam verksamhetsplaneringsdag med våra tre avdelningar och 

Nämnden för bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP).  

 

Syftet med dagen är att utveckla ett gemensamt språk och synsätt i KSLA:s verksamhetsplanering och ge 

möjligheter till nya idéer och synergier mellan KSLA:s olika verksamheter. Målet är att vid dagens slut:  

• finns färdigställda förslag till de olika gruppernas verksamhetsplan 2019, inklusive budget, 

• ni har fått ökad kunskap om KSLA:s verksamheter och varandra. 

 

Ni som får denna inbjudan är medlem i någon av KSLA:s utskott, arbetsutskott, kommittéer eller projekt. På 

förmiddagen försöker vi väcka oss till liv efter semesterdvalan och på eftermiddagen blir det lite hands-on 

arbete i respektive grupp. Några av er är medlemmar i fler än en grupp, ange samtliga i samband med 

anmälan.  Som vanligt befinner sig alla grupper i olika planeringsfaser, t.ex. för någon blir 2019 det första 

verksamhetsåret, för andra blir det sista. 

 

Ta mer er senaste versionen av er grupps verksamhetsplan, som ni under dagen kan fylla på med vägledning 

och inspiration från KSLA:s övergripande plan för verksamhet och inriktning. Läs mer om den här. Vi bifogar 

också KSLA:s kommunikationspolicy och -strategi samt en beskrivning vad det innebär att arbeta i en 

kommitté. 

 

När vi samlas för fördrink kl. 18 så ses vi med uppdaterade verksamhetsplaner och färdiga ansökningar för 

2019 års aktiviteter. Förhoppningsvis kommer de flesta frågetecken att rätas ut under planeringen, men som ni 

alla vet är det är inte bara planen som är det viktiga utan även själva planeringen.  

 

Resor och boende bokar ni själva och era utlägg återbetalas mot reseräkning (se mer här). 

 

Välkommen! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

Onsdag 22 augusti 2018 

 

Moderator: Magnus Stark, sekreterare i jordbruksavdelningen 

 

09.30 Samling med kaffe och tid för mingel 

10.00 Välkomna – presentation och introduktion av dagen 

Eva Pettersson, vd och akademiens sekreterare 

10.15 Gemensam introduktion 

Charlotte Bengtsson, ordf. Utskottet för forskningsfrågor 

Kerstin Niblaeus, ordf. Utskottet för internationella frågor 

Åke Clason, ordf Utskottet för ungdomsfrågor 

Mats Denninger, ordf allmänna avdelningens arbetsutskott (AU) 

Åke Rutegård, ordf jordbruksavdelningen arbetsutskott (AU) 

Monika Stridsman, ordf. skogsavdelningen arbetsutskott (AU) 

Ronny Pettersson, medl. BAHP:s arbetsutskott (AU)  

Gustaf Egnell, sekr, Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030 

Inger Andersson, ordf. Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja 

Lars-Göran Svensson , ordf. Kommittén för Sveriges jordbruk 2030 

Bengt Persson, ordf. Kommittén för teknik i de gröna näringarna. 

Camilla Sandström, ordf interimistisk kommitté om viltförvaltning 

Marianne Eriksson, sammankallande Äganderättsprojektet 

Håkan Tunón, sammankallande Grönt kulturarv 

11.00 Värdebaserat ledarskap 

Inspirationsföreläsning och gruppövning 

Liza Rosenberg, rektor Scouternas folkhögskola, Scouternas utbildningschef 

Cina Staron, regional utvecklingschef Scouterna i Stockholm 

 

12.15 Lunch 

 

13.00 Planering – grupperna planerar var för sig 

Målsättningen är att ta fram ett förslag till verksamhetsplan 2019 inkl. budget. 

Då det finns ett antal personer som sitter i fler än en grupp görs en uppdelning 

före och efter fikat när de olika grupperna ska vara fulltaliga. 

Alla arbetsutskott och kommittéer är fulltaliga under detta pass. 

 

14.30 Idé- och planeringsutbyte mellan grupperna 

Donatorsfoajén. Fika och frukt finns tillgängligt. 

 

15.30 Fortsatt gruppvis planering 

Alla utskott och projekt är fulltaliga under detta pass. 

17.00 Återsamling för att presentera 2019 års verksamhetsplan 

18.00 Dagens planering avslutas. Efterföljande fördrink. 

Lisa Sennerby Forsse, akademiens preses  

18.30- 

20.30 

Gemensam middag  

 

 


