
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

Verksamhetsplanering 
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Verksamhetsplanering för 2021 för KSLA:s 
arbetsutskott, utskott, kommittéer och projekt  
 

Tid Onsdag, 19 augusti 2020 kl 09.30–16.00. OBS! Samtliga ansluter till mötet 9.15 
Plats Zoom 
Anmälan Länk till anmälan. Anmälan senast måndagen den 10 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 
Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, 08-54 54 77 24 
Eva Pettersson, eva.pettersson@ksla.se, 08- 08-54 54 77 02 

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

Välkommen till KSLA:s gemensamma verksamhetsplaneringsdag!   
 
För att på bästa sätt föra ut budskapet om jordbruk och skogsbruk och därtill hörande verksamhet och 
samtidigt stärka akademiens position i samhället är det viktigt att vi arbetar tillsammans inom akademien. Ett 
sätt är att årligen genomföra en gemensam verksamhetsplaneringsdag för våra tre avdelningar och nämnden 
för bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP). Ni som får denna inbjudan är medlemmar i något av 
KSLA:s utskott, arbetsutskott, kommittéer eller projekt. 
 
Världen är lite annorlunda i dessa tider så de fysiska mötena har fått pausa rejält. Tanken är att KSLA 
successivt kommer att övergå till fysiska möten på Drottninggatan under hösten men för att vara på den säkra 
sidan genomförs vår gemensamma planeringsdag på distans.  
 
Dagen börjar med dagsaktuell information om KSLA följt av två inspirerande föredrag. Därefter ges tid till 
individuell planering i varje grupp och slutligen presentationer och reflektioner av vad man kommit fram till 
under dagen.  
 
Målet med dagen är att:  
• du känner dig inspirerad och full av energi inför höstens arbete  
• kunskapen om KSLA:s verksamhet som helhet har ökat 
• det finns förslag till de olika gruppernas verksamhetsplan 2021 inklusive budget 
 
Underlag till dagen kommer att skickas ut i början av augusti.  
 
 
Välkommen! 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare  
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Verksamhetsplanering för 2021 
 
Onsdag 19 augusti 2020 
 
Program 
 
  

Moderator: Eva Pettersson 
 

09.15 
 
09.30 

Uppkoppling på Zoom 
 
Välkomna – presentation och introduktion av dagen  
Eva Pettersson, akademiens sekreterare   

10.00  
 
 
 
10.25 

Inspirationsföredrag om kommunikation 
Covid-19, kunskapsmotstånd och konfrontativ debatt – kommunikationsutmaningar för KSLA  
Cissi Askwall, Generalsekreterare, Vetenskap och Allmänhet  
 
Matthew Fielding, Project Manager, Deputy Director, SIANI 

10.50 Reflektioner kring inspirationsföredragen   
11.00 
 
12.30 

Arbete i grupper  
 
Lunch  

13.00 
 
14.30 

Arbete i grupper 
 
Presentationer av vad som framkommit under planeringen  

15.30 
 
 
15.45 

Sammanfattning och reflektioner 
Jan Fryk, preses 
 
Avslutning 
Eva Pettersson 

 
 

http://www.ksla.se/

