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marknadsföringsgruppen 

 

Protokoll från telefonmöte med NF:s Mf-grupp riks  
 
Tid: Onsdag den 11 februari 2015 kl. 8.30 – 10.00 
 
Deltagare: Bo Wiberg, Naturbruk Norrbotten, ”Nf” 

Pär Höglund, Nytorp, ”norr” 
Jeanette Rousu, Rättvik ”norr” 

 Annie Hedberg, Öknaskolan, ”mitt” 
Aryan Karim, ”NB-skolor i väst”  (t.o.m kl. 09) 
Maria Hidestål, Segragymnasiet, ”syd” 
Michael Insulander, NYN 
Sophie Åhsberg, SLA  (t.o.m kl. 09.10) 
Ralph Engstrand, www.naturbruk.se 
Maria Elinder, www.naturbruk.se, ”det gemensamma projektet” 

Förhinder: 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.  
Jeanette Rousu, Stiernhööksgymnasiet, Rättvik välkomnas till gruppen. 
Meddelas att Pernilla ÅF kommer att ersättas av Katharina Weber från LRF Ungdomen. 

2. Dagordning  

Utsänd dagordning fastställdes. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 

Anteckningarna från mötet 2015-01-13 godkändes utan anmärkningar. 

4. Brainstorming vad vi vill jobba med 

Det finns många olika frågor att arbeta med, och en fördelning behöver göras inom Mf-gruppen. 
Tänk över till nästa möte, vad du är intresserad av att jobba lite extra med.  
Det finns många olika grupperingar som jobbar med branschens attraktionskraft. Maria E påbörjar 
en sammanställning till nästa möte. Vilka kontakter kan vi ta? 

5. Fortbildningsdag 

Nästa fortbildningsdag i marknadsföring planeras 24 september. Tänkbart tema: Attraktionskraft. 
 
6. Nya naturbruk.se 
a) Det behövs fler bilder i ca 1,5 Mb storlek som skickas till bilder@naturbruk.se. Se föregående 
protokoll om behovet! 

b) Innehållet på naturbruk.se är under ständig utveckling och förändring. Kolla informationen och 
kom med förslag till förbättringar. Tänk över till nästa möte vilket område du kan bevaka! 

c) Kontaktlistorna är fortfarande ofullständiga för många skolor, vilket gör att många inte får 
information som går ut, samt att Skolledningslistorna blir överbelastade. Hur ser det ut för din egen 
skola på www.naturbruk.se/personalkontakt/? 
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d) Länkning från skolorna, branscherna, SLU behövs till naturbruk.se, bl.a. för att få bättre slagkraft 
i sökmotorerna. Värdefull om Stick ut-knappen kan användas som varumärke.  

7. Facebook 

Vi behöver stimulera ökad aktivitet på FB Naturbruk.se + vår slutna grupp Stick ut – välj naturbruk. 
Hur kan det förbättras? Maria E, Jeanette R, Annie H och Maria H planerar dialog kring detta.  

8. Bonden i skolan 

LRF:s Pernilla Å F och Anna Ross ansvarar för Bonden i skolan, www.bondeniskolan.se. De undrar 
om det kan finnas intresse från NB-skolornas elever att blogga. Mf-gruppen tycker idén är bra. 
Kanske vill några skolor delta, utan att det schemaläggs? Maria E kontaktar LRF för att bolla vidare. 

9. Mässmonter Naturbruk 2015 

NF:s planeringsgrupp (Maria E, Annie H, Simon Wancke, Mikael Rissvik) har i samarbete med 
Påhlsons Reklam AB tagit fram ett första förslag till utformning av ett mässkoncept, med torg med 
SYV-disk, samt intresseväckande information hängande från taket. Mässmontern skall vara klar till 
Gymnasiemässan i Älvsjö 19-21 nov 2015 och kunna nyttjas över landet, i flexibel storlek.  
LB-nätverkets arbetsgrupp Unga Gröna Företagare har en motsvarande arbetsgrupp, med Simon 
Wancke, Maria E, Hanna Österberg Hushållningssällskapen, Nils Lagerroth LB-nätverket och 
Matilda Göransson, LRF Ungdomen. Viktigt med branschsamverkan och regionalt stöd. Förslag om 
att ta fram en App som kan laddas ner av mässbesökarna med information om utbildningar och 
jobb inom de gröna näringarna. Grupperna samverkar och avrapporterar sin fortsatta planering vid 
nästa möte i Mf-gruppen.  

Framtagning av filmsnuttar kan ske i samverkan med t.ex. SLA, Bonden i skolan, Föreningen 
SoL-Film. SLA har initierat en tävling för skogsskolornas elever med framtagning av filmer, se 
www.sla-arbetsgivarna.org/systemsidor_1/utskick_sla/sla-s-filmtavling-for-elever-pa-inriktning-skog.  

10. Rapporter 

a) Elevstatistik 15/9 är klar och finns redovisad på naturbruk.se/for-nb-skolor/elevstatistik.  
Ralph E får i uppdrag att komplettera med icke medlemsskolor. 
b) LRF meddelar att gronajobb.se och pluggagront.se kommer att fortsätta, men med mindre 
resurser för uppdatering av pluggagront.se. 
c) Mjölkpaneler har varit ute i november och december 2014 från Arla och från Norrmejerier. 
Maria H. försöker få till något med Skånemejerier. 
d) LRF Kommunikation jobbar med en artikel om möjligheterna med att gå NB och jobba i de gröna 
näringarna. SvD har haft en artikel, vilken inte var alltför positiv utifrån NB:s sida, men inte heller 
är baserad på yrkesutgångarna i Gy2011, vilka når längre än i den tidigare gy-skolan. 
e. NYN kommer att träffa Utbildningsdepartementets yrkesprogramutredning på fredag 13/2. 

 
11. Kommande möten i Mf-gruppen 
Per telefon: torsdag den 12 mars kl. 8.30 – 10.00 . Ring då: 026 – 420 5313, kod 4534 
Vad vill du lägga lite mer arbete på i Mf-gruppen? Inför NF:s årsmöte  www.naturbruk.se/for-nb-

skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2015/ : Vad lyfta i verksamhetsplan 2015?  

12. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden 

13. Mötet avslutas 

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