
   

Newsletter Mars 2014  

Kära medlemmar: 

Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår  

internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi 

har nu kört programmen genom vårt egna företag 

”Agriventure Global” i snart två år och det har hittills gått 

enligt plan. Medvetet satte vi i internationella styrelsen låga 

traineemål för de första åren och fokuserade mer på att få 

verksamheten att gå runt än på att kunna utveckla  

programmen till en början. Vi har nu kommit till en punkt 

där vi ser att det går runt (även om vi ständigt kämpar för 

att öka traineeantalet) och där vi även kan börja fokusera 

på utveckling.  

 

Ny personal har anställts i England, Nya Zeeland och  

Australien. Vi letar aktivt efter en halvtidstjänst i England 

som skall fokusera på sociala medier och hur vi kan  

utveckla vår marknadsföring för att passa in år 2014 och 

framåt. Vi tittar på nya destinationsländer (framförallt  

Sydamerika) samt utvecklade program inom till exempel 

vinodling, hästverksamhet, renskötsel med mera.   
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”Dock är inte allt negativt, det senaste året har vi fått in två nya friska 
fläktar i styrelsen i form av Calle och Ewa.”  

Tveka inte att engagera dig i klubben och våra aktiviteter – om 
du precis har kommit hem, om det var några år sedan, eller om 
du är värdfamilj – alla kan vara med och bidra och inte minst 
ha kul tillsammans med andra IAEA-are. 

Jag ser fram emot ett roligt och konstruktivt årsmöte den 29/3 
hemma hos mig i Skara, personligen tror jag fortfarande  
mycket på IAEA som organisation och programmet vi levererar 
är top of the line gällande utbytesprogram. Jag hoppas att vi ses 
där! Om inte, hoppas jag vi ses på någon träff framöver och att 
du vill hjälpa till med någon av de alla små uppgifter som gör 
att fler får veta om den fantastiska möjlighet som IAEA och 
våra program ger.  Vi skall alla vara stolta över att ha fått vara 
en del av IAEA och tillsammans kan vi se till att våra vänner, 
och barn och barnbarn i framtiden, kommer få samma  
möjligheter som vi har haft.  

 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Sorby 

Ordförande samt  

internationell representant 

Det har varit tufft de senaste åren på nationell nivå. Vi har fokuserat på att genomföra  

informationsmöten för utresande och stödja de inkommande traineerna. Vi behöver dock  fler 

frivilliga både på styrelsenivå och till uppgifter som traditionellt sett varit bärande inom IAEA 

som medlemsorganisation; intervjuare, kontaktpersoner, att informera om sin resa och  

Agriventure på skolor  och liknande . Utan fler frivilliga medlemmar som engagerar sig kommer 

vi att ha svårt att fortsatt ge möjligheter för nya trainees från Sverige såväl som för inkommande  

praktikanter. En livskraftig svensk IAEA-klubb är en förutsättning för vårt medlemskap i den 

internationella organisationen så att vi fortsatt kan vara med och påverka.   

Dock är inte allt negativt, det senaste året har vi fått in två nya friska fläktar i styrelsen i form av 

Calle och Ewa. Vi har fått fem nya värdgårdar och arbetar tillsammans med Ian Norman på 

Agriventure-kontoret i Danmark för att få fler inkommande trainees till Sverige. Ian kommer 

också i år att ta ett större ansvar för våra svenska informationsmöten vilket kommer att ge oss 

möjlighet att utveckla den sociala delen av våra träffar, fester etc. Känns roligt att det  

fortfarande finns ett engagemang och jag tror att jag talar för oss alla när jag säger att IAEA  

fortfarande är en organisation som engagerar, trots att konkurrensen blir tuffare.  

Dags att betala medlems-

avgift för 2014! 
82 33 83—5 

Svenska IAEA-klubben 

1 år 250 kr 

5 år 1 100 kr 

Ange namn, adress, 

e-post 

OBS! Om du har ändrat 

adress, mejla din nya till: 

medlem@svenskaiaea.se 

__________________ 

Glöm inte att besöka vår 

 hemsida för senaste nytt! 

www.svenskaiaea.se 
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TIPSA VÄNNER OCH  

BEKANTA OM VÅRA  

AKTUELLA  

PROGRAM! 

 

FLEXIBLA PROGRAM FINNS 

TILL SAMTLIGA  

LÄNDER 

 

WWW.AGRIVENTURE.COM 

_________________ 

VILL DU BLI  

INTERVJUARE? 

Svenska IAEA-klubben är i 
behov av fler frivilliga som kan 
tänka sig att  
intervjua utresande.  
 
Kan du tänka dig att hjälpa 
till? Hör av dig till ordförande 
och vice ordförande   
Andreas Sorby och Håkan 
Alfredsson på  
interview@svenskaiaea.se 
och skicka namn samt adress 

så ger vi dig  

vidare instruktioner. 

Detta är ett kul sätt att hjälpa 

andra att få en bra start på sin 

utresa! 
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Nu aktuella Avresa 

Nya Zeeland Augusti 

Australien September 

Kanada  Juli 

USA  September 

Glada blivande praktikanter samt alumners 

på senaste infoträffen i Brittebo!  

Vill du sitta i styrelsen eller engagera dig mer 

i svenska IAEA-klubben? 

Vill du vara med och utveckla svenska IAEA-klubben? Det blir vad 

du gör det till och det enda kravet är att du har en gnutta  

engagemang!  

Inför årsmötet söker vi nya som kan tänkta sig att sitta i styrelsen. 

Mer friska fläktar behövs! Har du några idéer om hur vi kan bli 

bättre? Är du sugen  att arbeta med PR, internationella kontakter, 

ekonomi, eller värdgårdar lite på din fritid så är du mycket  

välkommen att kontakta oss. 

Om du enbart vill engagera dig men inte vill sitta i styrelsen så har vi 

stort behov av dig också. Vi i svenska IAEA-klubben får ofta  

förfrågningar att komma till skolor och träffar för att berätta vår 

egen resa! Tyvärr hinner vi inte med alla förfrågningar och ser gärna 

att fler engagerar sig för att hinna med detta. För övrigt är det också 

kul! 

Gå in på facebook-gruppen: Svenska IAEA-klubben och skriv att du 

vill engagera dig eller sitta i styrelsen så besvarar vi dig omedelbart! 
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Blombacka Egendom, Flygeln, 532 94 Skara 

Lördagen den 29:e mars 2014 kl 16.00 

 

De som vill får gärna komma tidigare på dagen, på  

kvällen stannar de som vill kvar för socialt umgänge med 

IAEA kompisarna! 

Vid frågor, ring:  

070-920 54 17 

 

Väl mött 

Andreas Sorby 

Ordförande 



 5 

Trainee report for Sweden 2013 

Hejsan 

In 2013, 28 Swedish trainees left Sweden and went on an AgriVenture program. 4 where sent 

out by the English office and the rest was sent out by the Danish & Swedish office, which started 

to process Swedish applicants during early spring 2013. 

Looking at the graph it is obvious that Australia is the most popular destination followed by 

New Zealand. Personally I would have liked more trainees to go to North America, since we 

have a substantial number of host families requesting trainees. It does look a whole lot better 

for spring 2014 into North America, where the first 4 Swedish trainees already are ready to go 

out – but I am hoping for more applicants. 

I have now worked with Swedish trainees and applicants since March this year. I must admit 

that even though we are two different countries, we are still mentally much closer to one  

another, which makes my job as easy as if we all came from the same country. I have attended 

several information meetings in Jönköping and found them to be very informative and great 

fun.  

Looking forward and into 2014 I hope to double the numbers from Sweden, but also to get 

whole lot more trainees into placements in Sweden. In both Sweden and in Denmark I have the 

luxury problem that I cannot get the trainees to leave our countries again! The fact that I have 

to re-apply for visas and extend insurance covers tells me that we are doing it right :-) 

 

Best whishes 

Ian Norman 

Program manager 
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Vi behöver fler svenska värdgårdar och fler IAEA  

praktikanter till Sverige 

Ny värdgård i 

Esplunda! 

Vi är kanske för ofta lite hemmablinda och tycker att det är mycket intressantare och 

mer utvecklande på andra ställen i världen. Men faktum är att vi i Sverige har väldigt 

många intressanta jordbruks- trädgårds- och landsbygdsföretag som kan erbjuda en 

högklassig möjlighet för utländska praktikanter som både inkluderar modernt  

företagande och möjlighet att leva och uppleva det lokala samhället.  Vi måste bara bli 

bättre att förmedla detta till vår omgivning.  

 

Vi har därför i klubben under året påbörjat ett arbete tillsammans med Agriventure-

kontoret för Sverige och Danmark i syfte erbjuda fler praktikanter möjlighet att komma 

till Sverige liksom att ge fler värdgårdar och värdfamiljer möjlighet att ta emot en  

trainee.  

 

För det första behöver vi alltså bli bättre på att berätta vad vi i Sverige har att erbjuda 

för potentiella praktikanter  till Sverige. Det gäller både vilka möjligheter till värdgårdar 

och placeringar som finns, men även vad Sverige som land erbjuder. Till att börja med 

har vi uppdaterat landbeskrivningen på Agriventures hemsida och vi  (forts. sid 7)      
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kommer bl.a. att arbeta vidare med att lyfta fram våra svenska möjligheter till de  

Agriventures kontor i övriga världen. 

 

Den andra delen av utbytet är ju våra värdgårdar och värdfamiljer. Även här behöver vi 

bli bättre på att sprida budskapet om vad IAEA-världen och Agriventureprogrammen 

kan ge. Det gäller både som företagare att få nya internationella perspektiv och  

kontakter som en praktikant många gånger kan ge, men också som värdfamilj och allt 

det som en praktikant kan tillföra i vardagslivet och till hela familjen. IAEA som helhet 

ger en god möjlighet för många värdgårdar och värdfamiljer att möta nya intryck, få 

nya perspektiv och intressanta kontakter. Här har vi bl.a. börjat med att ta fram ett  

infoblad för om möjligheten med IAEA-praktikanter för potentiella värdgårdar. Vi  

arbetar också med kontakter i olika produktionsinriktningar, vi ser både traditionella 

jordbruks- och trädgårdsföretag, men även hästhållning och företag kombinerade med 

t.ex. vilthägn, landsbygdsturism som intressanta möjligheter. Här är våra existerande 

värdfamiljer och deras nätverk också ett bra sätt att hitta nya möjliga värdgårdar. 

 

Vi kan inte några få personer ensamma åstadkomma allt detta utan vi kan alla som 

medlemmar på olika sätt hjälpa till och lyfta våra svenska program. Vi tror  att det 

finns många av oss alumni och värdfamiljer i klubben som gärna hjälper till att väl-

komna fler trainees till Sverige och vad vi har att erbjuda. Ett större antal utländska 

trainees i Sverige och fler värdgårdar ger också våra klubbaktiviter;  träffar, fester, 

skidträff etc  en boost. 

 

Påminn därföre dina utländska IAEA-vänner om möjligheten att komma till Sverige på 

ett Agriventureprogram. Eftersom det nu även finns ett interkontinentalt program i 

Europa så kan det även vara från länder i Europa. Tipsa också om du känner någon 

gård/företag som du tror passar som värdfamilj och kan tänka sig en trainee.  

 

Om du har tips och idéer eller på annat sätt vill hjälpa till med att få fler värdgårdar 

med värdfamiljer och utländska praktikanter till Sverige vill vi gärna att du kontaktar 

oss. 

 

Med  vänliga hälsningar 

Lisa Holmström och Håkan Alfredsson  

e-post: vardgard@svenskaiaea.se 

mobil (Lisa): 0735 603817 
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Svenska IAEA-klubben 

newsletter mars 2014 
Nästa newsletter kommer till 

sommaren! Vill du skriva om din 

resa med agriventure? Skriv till  

pr@svenskaiaea.se så får du den 

publicerad i nästa 

newsletter! 

I år kommer inte svenska IAEA-klubben att skicka ut en pappersavi med inbetalningskort 

som vi annars bruka göra. Deppa inte ihop för det för det är lika busenkelt att betala in sin 

medlemsavgift ändå!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditt stöd behövs för den Svenska IAEA-klubben framtid! 

 Betala in på plusgiro:  82 33 83-5 

  

 1 år 250 kr 

 5 år 1 100 kr 

 Ange namn, adress och e-post 

 

OBS! Om du har ändrat adress, mejla din nya till:  

medlem@svenskaiaea.se 

 

 


