
Prioriteringslista 
2021 - sådant vi kan genomföra trots pandemi 
 - sådant som ger tydligt mervärde till våra medlemmar  
 - sådant som tydligt visar att vi fortfarande arbetar aktivt med våra medlemmars intressen 

1. Möt en trädgårdsingenjör - insamling och publicering av intervjuer. Både filmer och porträ>.  

2. Möt en trädgårdsingenjör - Sträva eAer bredd - alla inriktningar - i ovan nämnda punkt för a> arbeta inkluderande i förbundet. 

3. Undersöka och utveckla möjligheten a> nätverka via hemsidan och genom a> engagera sig i TIR på olika sä>. 

4. Föreningen ska fortsa> söka eAer fördelakKga erbjudanden som ger våra medlemmar mervärde, så som Kllgång Kll web-föreläsningar/workshops, 

KdsskriAer och digitala mässor etc. 

 - sådant som är viktigt men inte syns utåt på samma sätt 

1. Titel Trädgårdsingenjör 

2. Studiebevakare utifrån branschen - undersöka vad vi kan göra för att få tillgång till information 

3. Artikel till lämplig tidsskrift som beskriver trädgårdsingenjörens kompetens på ett bra sätt 

4. Samverkan med andra studieförbund 

 - sådant som tillsvidare har låg prioritet 



Föreningens mål Aktivitet/åtgärd Ansvar
ig

Status

Budget Förbundet ska hålla 
sig inom 
budgetramen för 
2021

Vid avvikelser som 
uppdagas vid uppföljning 
vidtas åtgärder. Uppföljning 
sker kvartalsvis under 2021 
av förbundets resultat i 
förhållande till budget till 
styrelsen

kassör Uppföljning sker kontinuerligt 

Förbundet ska utöka 
säkerheten vid inköp 
av väsentlig karaktär

Förbundet ska införa en 
policy vid inköp över 500kr

Styrelsen ska komma överens om deadline samt ansvarig.

Förbundet ska sträva 
efter en god ekonomi

Förbundet ska undersöka 
möjligheten att söka bidrag 

Förbundet ska sträva 
efter en god ekonomi

Behålla de medlemmar vi 
har samt sträva efter fler.

Genom att - trots pandemi - visa vad vi gör i styrelsen för 
förbundets medlemmar. Genom att få in medlemsavgifter och 
förvalta dessa pengar väl kommer vi kunna utföra desto fler 
aktiviteter när läget ser annorlunda ut.

Nätverkande Möjligheten för 
trädgårdsingenjörer 
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

Möjligheten a> nätverka via vår hemsida är i nuläget mycket 

begränsad. Vi behöver undersöka om det finns möjlighet a> 

utveckla de>a via vår hemsida, alternaKvt om vi kan skapa en 

tjänst som man via hemsidan kan få Kllgång Kll. 

Möjligheten för 
trädgårdsingenjörer 
att nätverka med 
varandra genom TIR

Att under hela 
verksamhetsåret arbeta för 
att fler medlemmar ska bli 
aktiva i vårt gemensamma 
arbete med TIR.

Möjligtvis med inriktning mot studenter? Att få in dem i 
styrelsearbetet som suppleanter och därefter som 
styrelsemedlemmar. ??



Antal tillfällen för 
trädgårdsingenjörer 
att nätverka vid 
fysiska träffar ska 
utökas

Förbundet ska genomföra 
aktivitet som ger 
medlemmarna möjlighet att 
träffas fysiskt.  
Med reservation för 
Covid-19

Pga rådande pandemi kommer möjligheten till fysiska 
aktiviteter att vara mycket begränsad. Vi kommer hålla oss 
uppdaterade om gällande regler och återuppta arbetet med 
denna punkt om möjlighet till genomförande finns. Många bra 
kontakter gjordes under 2019-20 som ej kunnat genomföras 
ännu.

Marknadsföring Förbundet ska 
utarbeta en grundlig 
målgruppsanalys för 
att förbättra 
marknadsföringsprofil
en

Förbundet ska undersöka 
vilken statistik som finns 
tillgänglig kring 
Trädgårdsingenjörens 
verksamhetsområden etc. 
Detta ska sedan användas 
som grund för en 
målgruppsanalys

Resultatet av strategimötet 8/2-20. Styrelsen ska komma 
överens om deadline samt ansvarig.  
Styrelsen ska fortsätta påbörjat arbete under 2021.

Medlemmarnas 
gemensamma 
intressen

Medlemmarnas 
gemensamma 
intressen ska ligga i 
fokus när aktiviteter 
utformas.

En sammanställning av 
utförd enkät har gjorts och 
finns som underlag för 
vidare arbete med 
marknadsföring av 
förbundet.

Tillgänglig att användas i riktade inlägg för marknadsföring 
eller att på annat sätt användas i vårt arbete.

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

Arbetet utförs kontinuerligt. 



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 

Film är ett bra medium som 
bör användas för att locka 
fler följare.

Ett krafttag behöver göras för att samla in fler intervjuer. 

Genomföra intervju med en person och filma denna. Anställd 
eller företagare. Dessa kan sedan klippas ihop till en liten film. 
Filmerna kan vi sedan lägga upp med jämna mellanrum 

Förslagsvis en film/ styrelsemedlem och år 

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

Styrelsen ska komma överens om deadline samt ansvarig.

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

Styrelsen ska komma överens om deadline samt ansvarig.

Samarbeten Förbundet ska verka 
studiebevakande

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

Styrelsen har kontaktat ASK men den ansvariga har inte 
återkopplat.



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

Arbetet utförs kontinuerligt

Erbjudanden Förbundet ska öka 
intresset av att 
ansöka om  
medlemskap hos 
trädgårdsingenjörer

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

Arbetet utförs kontinuerligt. 
Fokus på erbjudanden som medför så lite extraarbete för 
styrelsen som möjligt t.ex. tillgång till externa seminarier, 
tidskrifter, rabatt på plantmaterial, digitala workshops etc. (ej 
att vi i styrelsen ska anordna själva)

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

Bör detta hänga ihop med möjligheten att nätverka via vår 
hemsida?


