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marknadsföringsgruppen 

 

Protokoll från telefonmöte med NF:s Mf-grupp riks  
 
Tid: Tisdag den 13 januari 2015 kl. 8.30 – 9.45 
 
Deltagare: Bo Wiberg, Naturbruk Norrbotten, ”Nf” 

Pär Höglund, Nytorp, ”norr” 
Michael Insulander, NYN 
Sophie Åhsberg, SLA  
Ralph Engstrand, www.naturbruk.se 
Maria Elinder, www.naturbruk.se, ”det gemensamma projektet” 
  

Förhinder: Maria Hidestål, Segragymnasiet, ”syd” 
Annie Hedberg, Öknaskolan, ”mitt” 
Aryan Karim, ”NB-skolor i väst”  
Jeanett Rousu, Rättvik, ”norr” 
Jonathan Sohl, SLU 
Pernilla Åkerström Frid, LRF, Barn- och ungdomskommunikation 

 

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

2. Dagordning  
Utsänd dagordning fastställdes. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Anteckningarna från mötet 2014-11-28 godkändes utan anmärkningar. 

4. Nya naturbruk.se 
a) Ralph E har inventerat bilder för naturbruk.se och fler bilder i storlek 1,5 Mb behöver skickas 
till bilder@naturbruk.se inom följande områden: 

Trädgård Odling 
Lantbruk Odling 
Skog Skogsvård 
Skog Viltvård 
Skog Vattenvård 
Skog Naturturism 
Djur Djursjukvård 
Djur Djurparksdjur 
Naturvetenskap 
Dessutom finns det säkert behov inom andra områden såsom fritid, Internat, etc. 
 

b) Innehållet på naturbruk.se är under ständig utveckling och förändring. Innehållet har 
justerats så att Lantbruksdjur redovisas under inriktning Lantbruk, med kort hänvisning under 
Djur, och Häst redovisas under Djur, med kort hänvisning under Lantbruk. 

http://www.naturbruk.se/
http://www.naturbruk.se/
mailto:bilder@naturbruk.se
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Uppdrag till Mf-gruppen: Kolla informationen på naturbruk.se och ge förslag till förbättringar 
inom de områden som du har intresse av och kunskap om. Återkoppla till Ralph och Maria E. 

c) Vilka Sökord skall användas för naturbruk.se? 

Vårt sökmotorsoptimeringsföretag har skickat ut redovisning av senaste månadernas 
sökstatistik, vilka fortfarande verkar hänvisa till gamla naturbruk.se som inte längre fungerar. 

Maria E får uppdrag att samråda med företaget om lämpliga sökord. 

5. Mässmonter Naturbruk 2015 
Maria E rapporterade om planerna för mässmonter vid Gymnasiemässan i Älvsjö 19-21 nov. 
2015, där NF fått projektmedel från KSLA. Monterplats är anmäld. 

Planeringsgrupp är Mikael Rissvik (NF styrelse), Annie H, Maria E och Simon Wancke. Finns 
ytterligare namnförslag? Påhlsons Reklam AB har tagit fram en första skiss till utformning av ett 
torg med SYV-disk samt intresseväckande information hängande från taket där det kan fyllas på 
med bilder på insidan. Gruppen kommer att ha telmöte i februari. 

I projektmedlen finns 50.000 kr avsatta till framtagning av filmsnutt, som gärna kan nyttjas i 
olika sammanhang. Sophie Å anmälde intresse att delta i filmarbetet.  

6. Rapporter 
a) LRF:s planer att avveckla pluggagront.se har tagit en ny vändning efter uppvaktning från NF 
och yrkesnämnder. Pluggagront.se kommer att finnas kvar, och det är mer en fråga om vilka 
resurser som skall sättas till för uppdatering av hemsidan. 

b) LRF:s Bonden i skolan, som främst riktar sig till mellanstadieelever (se www.lrf.se/skolan och 
http://bondeniskolan.se!) har fått positivt gensvar. Kan samverkan/ länkningar ske med 
naturbruk.se? Ralph och Maria E kontaktar Pernilla Å F.  
Vad händer med Jorden och Skogen i stan? 

c) Mjölkpaneler har varit ute i november och december 2014 från Arla och från Norrmejerier 
och nyheterna om detta på naturbruk.se får ligga kvar. 

Maria H. har meddelat, att hon jagar Skånemejerier med förhoppning om någon mjölkpanel i 
samband med omvalet till gymnasiet. 

d) Elevstatistik 15/9 har ju fördröjts pga serverkraschen på gamla naturbruk.se. Ralph har via 
stöd från Maria H byggt upp enkätformulär i Google Docs där de flesta skolor matade in 
uppgifter under december. Sju skolor återstår, vilka Maria E. omgående tar personlig 
mejlkontakt med. Därefter sker sammanställning. 

e) Gymnasium.se hade ett givande frukostmöte före jul i vilket Maria E och Annie H deltog. 

Ralph E fick i uppdrag att se över information om naturbruk på Gymnasium.se samt 
GymnasieGuiden.se.  

f) Kontaktlistorna behöver ytterligare kompletteringar från många skolor, se 
www.naturbruk.se/personalkontakt. Skolledningslistan verkar OK. Vi behöver göra lämpliga 
påtryckningar för att få kontaktlistorna kompletterade. Ralph och Maria E ser över detta. 

g) Vi önskar att skolor, branscher, SLU etc. länkar 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. 
i) Branschinformation från SLA och LRF:  
LRF och SLA har initierat ett kommunikationsprojekt, se http://www.sla-
arbetsgivarna.org/om_sla_1/nyheter_5/nyheter-2014/unik-storsatsning-ska-fa-fler-att-valja-
jobb-inom-skog-jord-och-tradgard 

http://www.lrf.se/skolan
http://bondeniskolan.se/
http://www.naturbruk.se/personalkontakt
http://www.naturbruk.se/
http://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing
http://www.sla-arbetsgivarna.org/om_sla_1/nyheter_5/nyheter-2014/unik-storsatsning-ska-fa-fler-att-valja-jobb-inom-skog-jord-och-tradgard
http://www.sla-arbetsgivarna.org/om_sla_1/nyheter_5/nyheter-2014/unik-storsatsning-ska-fa-fler-att-valja-jobb-inom-skog-jord-och-tradgard
http://www.sla-arbetsgivarna.org/om_sla_1/nyheter_5/nyheter-2014/unik-storsatsning-ska-fa-fler-att-valja-jobb-inom-skog-jord-och-tradgard
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LRFs kommunikationsavdelning arbetar med en debattartikel, där NF har bidragit med 
underlag. Syftet är att få fler ungdomar att välja NB. 
NYN, HYN och SYN har sökt och erhållit medel hos Skolverket för APL-seminarier i olika delar av 
landet under våren. 

Nationella programrådet har nästa möte den 23 februari på Uddetorp. 

SLA har inbjudit till en Fototävling inom Skog för skogselever, samtidigt som man efterlyser 
bilder inom Skog. 

7. Nya ledamöter i Mf-gruppen riks 
Jeanett Rousu vid Stiernhööksgymnasiet i Rättvik har tackat ja till att delta i Mf-gruppen riks, 
men fick förhinder vid dagens möte.  
Mf-gruppen önskar även gärna förstärkning från LRF Ungdomen. NYN tipsar om namn som 
Maria E undersöker vidare. 

8. Kommande möten i Mf-gruppen 
Per telefon: Onsdag den 11 februari kl. 8.30 – 10.00  
Ring då: 026 – 420 5313, kod 4534 

9. Övriga ärenden 
a. Inför nästa möte funderar var och en i gruppen på: Vad vill jag jobba med lite extra i gruppen? 
Vi har ett värdefullt informationsutbyte alla tillsammans, men var och en kanske också kan 
jobba lite extra i någon mindre arbetsgrupp? Vilka områden kan vara intressanta? 
b. Våra gamla filmer på naturbruk.se finns kvar på Youtube. Kanske vill vi länka till dem från nya 
naturbruk.se? T.ex. Stridspilotfilmen med dess intervjuer, m.fl. Det kanske även finns andra 
filmer att lyfta, t.ex. LRFs filmer från Framtidståget? Andra filmer? 

10. Mötet avslutas 
 

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

 


