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1. Föreningens mål 
Föreningens mål är  

● att skapa ett aktivt nätverk för trädgårdsingenjörer 
● tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen 
● stärka trädgårdsingenjörens yrkesroll 
● verka studiebevakande 

 
2. Sammanfattning av verksamhetsplan 

Under verksamhetsåret 2020 vill styrelsen öka kunskapen om förbundets medlemmar för att på bästa möjliga vis tillvarata dess 
gemensamma intressen. Undersökningar som görs kommer ligga till grund för de verksamheter förbundet bör lägga tyngdpunkten 
på. Fokus för året är därför att försöka leva upp till de förväntningar medlemmarna har på förbundet. 
 
Styrelsen vill driva de stora frågorna som är svårt för den enskilde. Representera och marknadsföra Trädgårdsingenjören är en 
viktig del av detta arbete. Därför arbetar vi för att samla in mer information om Trädgårdsingenjörer som befattningar och 
verksamhetsområden. Detta kan ge en indikation på vart vi saknas och därför vart vi bör marknadsföras.  
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En skyddad yrkestitel är en fråga som många Trädgårdsingenjörer verkar vilja ha. Därför fortsätter styrelsens arbete med att 
undersöka hur detta skulle kunna gå till på lämpligaste sätt. Det vill säga att det är både rättvist, tidseffektivt och har ett klart syfte. 
 
Fortsatta samarbeten andra yrkesförbund ser vi som en god möjlighet för medlemmarna att nätverka sinsemellan. Samarbetet med 
universitet är en viktig faktor för att ge oss inblick i vart vi behövs och ger oss en möjlighet att tala för Trädgårdsingenjören i forum 
där representation tidigare har saknats.  
 
Dessutom ämnar styrelsen bedriva ett förbund i god ekonomisk kondition.  
 

3. Verksamhetsplan 2020 
Under verksamhetsåret 2020 fortsätter förbundet att verka för dessa mål genom följande punkter: 
 

 Föreningens mål Aktivitet/åtgärd 

Budget Förbundet ska hålla sig inom budgetramen 
för 2020 

Vid avvikelser som uppdagas vid uppföljning vidtas åtgärder. Uppföljning sker 
kvartalsvis under 2020 av förbundets resultat i förhållande till budget till styrelsen 

 Förbundet ska utöka säkerheten vid inköp 
av väsentlig karaktär 

Förbundet ska införa en policy vid inköp över 500kr 

 Förbundet ska sträva efter en god ekonomi Förbundet ska undersöka möjligheten att söka bidrag  

Nätverkande Möjligheten för medlemmarna att nätverka 
digitalt ska undersökas och utvecklas 

Regelbundet ska styrelsen verka för att utveckla förbundets hemsida för att öka dess 
potential till att bli en digital plats för nätverkande. Det ska utredas hur vi gör detta på 
ett smidigt sätt för styrelsen och för medlemmarna. 

 Antal tillfällen för medlemmarna att 
nätverka vid fysiska träffar ska utökas 

Förbundet ska genomföra aktivitet som ger medlemmarna möjlighet att träffas fysiskt. 

Marknadsföring Förbundet ska utarbeta en grundlig Förbundet ska undersöka vilken statistik som finns tillgänglig kring 
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målgruppsanalys för att förbättra 
marknadsföringsprofilen 

Trädgårdsingenjörens verksamhetsområden etc. Detta ska sedan användas som 
grund för en målgruppsanalys 

Medlemmarnas 
gemensamma 
intressen 

Kännedom om medlemmarnas 
gemensamma intressen ska eftersökas. 

Förbundet ska via enkätundersökning eller på annat lämpligt sätt undersöka vilka 
medlemmarnas gemensamma intressen är. Undersökningen ska utvärderas för att 
styrelsen därefter ska kunna använda resultatet som ett verktyg. Styrelsen ser det 
som en möjlighet att göra en ny undersökning under detta verksamhetsår. 

Synliggöra alla 
inriktningar 

Styrelsen ska verka för att utbildningens 
alla inriktningar ska synliggöras 

Styrelsen ska fortsatt söka efter en balans mellan de som presenteras i “Möt en 
Trädgårdsingenjör” eller vid andra tillfällen där det är av vikt 

Stärka 
yrkesrollen 

Förbundet ska stärka kännedomen om vad 
andra trädgårdsingenjörer arbetar med för 
att stärka yrkesrollen. 

Förbundet ska regelbundet uppdatera medlemmarna med information om olika 
yrkesroller via intervjuer med alumner som publiceras i förbundets sociala medier 
samt hemsida 

 Förbundet ska stärka yrkesrollen genom att 
utfärda en kvalitetssäkrande titel för 
examinerade Trädgårdsingenjörer 

Förbundet ska undersöka vilka möjligheter som finns kring utfärdande av en titel samt 
undersöka hur detta ska kunna utföras med minimal arbetsbelastning hos styrelsen 

 Förbundet ska stärka yrkesrollen genom att 
marknadsföra Trädgårdsingenjören 

Förbundet ska undersöka vilka tidningar som är relevanta för en tidningsartikel som 
beskriver trädgårdsingenjörens kompetenser. Detta för att särskilja framförallt 
Trädgårdsingenjör Design gentemot konkurrerande utbildningar 

Samarbeten Förbundet ska verka studiebevakande Förbundet ska verka för ett fortsatt samarbete med Alnarps studentkår för att utveckla 
möjligheterna att bevaka utbildningen 

 Förbundet ska verka studiebevakande Förbundet ska undersöka hur styrelsen kan öka sin kännedom om vad 
arbetsmarknaden kompetensmässigt anser saknas eller bör utvecklas 

 Förbundet ska utöka samarbetet med 
andra yrkesförbund inom branschen 

Förbundet ska undersöka möjligheten att gemensamt med andra yrkesförbund 
genomföra en aktivitet där medlemmarna har möjlighet att mötas 

 Förbundet ska bibehålla en god relation till 
universitetet 

Förbundet ska fortsatt medverka vid referensgruppmöten som anordnas av SLU 
Alumn två gånger per år 
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Erbjudanden Förbundet ska öka intresset av att ansöka 
om  medlemskap hos trädgårdsingenjörer 

Föreningen ska fortsatt söka efter fördelaktiga erbjudanden som kan erbjudas 
förbundets medlemmar 

Representation Förbundet ska representera 
Trädgårdsingenjören samt förbundet vid 
lämpliga tillfällen 

Förbundet ska fortsätta att representera och medverka vid event där styrelsen anser 
att vi bör synas. Styrelsen ska också utvärdera vilka dessa tillfällen är 

Policy Förbundet ska utarbeta policys för frågor 
av väsentlig karaktär 

Förbundet ska utarbeta en policy vid förfrågningar angående lediga tjänster eller 
liknande som inkommer 

 
 


