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marknadsföringsgruppen 

 

Protokoll från telefonmöte med NF:s Mf-grupp riks  
 
Tid: Fredag den 28 november 2014 kl. 8.00 – 8.55 
 
Deltagare: Bo Wiberg, Naturbruk Norrbotten, ”Nf” 

Annie Hedberg, Öknaskolan, ”mitt” 
Aryan Karim, ”NB-skolor i väst”  
Ralph Engstrand, www.naturbruk.se 
Maria Elinder, www.naturbruk.se, ”det gemensamma projektet” 
  

Förhinder: Maria Hidestål, Segragymnasiet, ”syd” 
Pär Höglund, Nytorp, ”norr” 
Michael Insulander, NYN 
Sophie Åhsberg, SLA  
Jonathan Sohl, SLU 
Pernilla Åkerström Frid, LRF, Barn- och ungdomskommunikation 

 

1. Mötets öppnande, val av sekreterare 
Bo W öppnade mötet. Ralph E utsågs att skriva mötets minnesanteckningar.  

2. Dagordning  
Utsänd dagordning fastställdes. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Anteckningarna från mötet 2014-11-06 godkändes utan anmärkningar. 

4. Mässmonter Naturbruk 2015 
Annie H och Maria E rapporterade om planerna för mässmonter 2015, där NF fått projektmedel 
från KSLA. Planeringsgruppen tänker sig ett torg med SYV-disk. Intresseväckande information 
hängande från taket. 
Maria E anmäler innan nyår, för lägsta golvytekostnad, prel. monteryta till Gymnasiemässan på 
Stockholmsmässan 19-21 nov. 2015. 
Annie kontaktar Påhlsons Reklam AB i Nyköping för förslag på monterutförande.  
Nf-styrelsen ges i uppdrag att utse ytterligare en ledamot i planeringsgruppen, utöver Annie H, 
Maria E och Simon Wancke. 

5. Rapporter 
a. LRF planerar att av avveckla pluggagront.se. Vad får det för konsekvenser för naturbruk.se och 
andra med utbildning för gröna näringen? Vad finns det för möjlighet att ta tillvara det materialt 
som finns på pluggagront.se? Styrelsen gavs i uppdrag att utreda detta. 
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b. LRF Bonden i skolan, som främst riktar sig till mellanstadieelever, se www.lrf.se/skolan och 
http://bondeniskolan.se! Hur kan vi samverka i detta? Vilka länkningar kan göras till 
naturbruk.se?  
c. Mjölkpaneler är ute i november 2014 från Arla och från Norrmejerier med naturbrukselever.  
Se http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/ och nyheter för varje inriktning 
på naturbruk.se! 
d. Ny elevstatistikinsamling skall ske via Google drive. Mejl- och telefonkontakter tas för att få 
svar på enkäten snarast möjligt. Detta är mycket brådskande. 
e. Bildförrådet behöver utökas på naturbruk.se, så att många olika bilder kan förstärka texterna 
på hemsidan. Skickas till bilder@naturbruk.se. Efterlys till skolorna! 
Ralph gör en genomgång över områden där bilder behöver kompletteras. 
f. Kontaktlistorna behöver ytterligare kompletteringar från många skolor, se 
www.naturbruk.se/personalkontakt. Vi får göra lagom starka påtryckningar för att få 
kompletteringar tillstånd. 
g. Skolor, branscher, SLU etc. behöver länka till www.naturbruk.se och gärna med vårt 
varumärke, Stick ut!-knappen, vilken finns i två versioner för nedladdning på 
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing. 
h. Facebook Naturbruk.se och den slutna gruppen Stick ut – välj naturbruk kräver mer 
engagemang. Det krävs många fler gilla-markeringar från skolorna och att det kommer in 
nyheter att lägga in. Maria E ska mejla ut till skolorna om detta. 

6. Nya ledamöter i Mf-gruppen riks 
Mf-gruppen behöver förstärkas med en skolrepresentant och gärna någon från LRF Ungdomen. 
NF-styrelsen gavs i uppdrag att utse. 

7. Kommande möten i Mf-gruppen 
Per telefon: Tisdag den 13 januari kl. 8.30 – 10.00  
Ring då: 026 – 420 5313, kod 4534 

8. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

9. Mötet avslutas 
 

Tack för ett som vanligt effektivt och givande möte! 
 
Vid datorknapparna:  
 
Ralph Engstrand och Maria Elinder  
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