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marknadsföringsgruppen 

 

Protokoll från telefonmöte med NF:s Mf-grupp riks  
 
Tid: Torsdag den 12 mars 2015 kl. 8.30 – 10.00 
 
Deltagare: Bo Wiberg, Naturbruk Norrbotten, ”Nf” 

Jeanett Rousu, Rättvik ”norr” 
 Maria Hidestål, Segragymnasiet, ”syd” 

Ralph Engstrand, www.naturbruk.se 
Maria Elinder, www.naturbruk.se, ”det gemensamma projektet” 

Förhinder: Pär Höglund, Nytorp, ”norr” 
Annie Hedberg, Öknaskolan, ”mitt” 
Aryan Karim, ”NB-skolor i väst”  
Sophie Åhsberg, SLA  
Michael Insulander, NYN 
Jonathan Sohl, SLU 
Katharina Weber, LRF Ungdomen 

 

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 2015-02-11 godkändes utan anmärkningar. 

4. Rapporter 
a) Maria E har sammanställt en lista organisationer och grupperingar som på olika sätt arbetar  
     med branschens attraktionskraft. Maria E kompletterar med en minneskarta att presentera  
     vid NB-konferensen. 

b) Den 24 april inbjuder LB-nätverkets arbetsgrupp Unga i Gröna Näringar (UGN) och NF till en  
     workshop om samarbete för branschens attraktionskraft, med fokus på samverkan på  
     gymnasiemässor över landet samt samverkan med (grundskole-)SYV. Se inbjudan 
     www.landsbygdsnatverket.se/download/18.4b59ffa514bdeef673442508/1425393502388/2015-04-24_Inbjudan.pdf  

c) Maria E redovisar dagsläget för det flexibla mässmonterkonceptet Naturbruk, där samverkan  
     också sker med LB-nätverkets UGN-grupp. 
d) Mf-gruppen bevakar vad som kommer ut av artiklar och info i media om NB och 
     dess karriärvägar. Maria E undersöker med Michael Insulander angående NYNs artikel. 
e) När det gäller mjölkpaneler, så har Maria H haft kontakt med Skånemejerier, vilka 
     kan tänka sig något hösten 2015 
     Det är samtidigt hög tid att ta kontakt med Arla och Norrmejerier för läsåret 2015/16. 
     Bra att kunna anknyta till betessläppen. Maria E tar dessa kontakter. 

http://www.naturbruk.se/
http://www.naturbruk.se/
http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.4b59ffa514bdeef673442508/1425393502388/2015-04-24_Inbjudan.pdf
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f) Vi har fortfarande inte fått ”snurr” på facebook-sidorna naturbruk.se och slutna gruppen  
    Stick ut – välj naturbruk. Mf-gruppens FB-grupp (Maria H, Jeanett, Annie, Maria E + Ralph)  
    planerar telefonmöte för att lägga upp strategi + samverka operativt. 
g) Bonden i skolan, www.bondeniskolan.se, vilken LRF:s Pernilla Åkerström Frid och Anna Ross 
     ansvarar för, har funderingar på elevbloggar från skolorna. Maria E förmedlar kontakt till  
     Maria H som gärna delar med sig utifrån sina erfarenheter från Segra-gymnasiet. 
     Informera om Bonden i skolan på NB-konferensen. 
h) Rikskonferens Naturbruk (NB-konferensen) hålls i Västerås 15-17 april, se  
      www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2015  

5. Nya naturbruk.se 
a) Det behövs fler bilder i ca 1,5 Mb storlek som skickas till bilder@naturbruk.se 

    Det finns behov inom: Djur Djursjukvård, Djurparksdjur, Lantbruk Odling, Trädgård Odling,  
    Skog Skogsvård, Viltvård, Vattenvård, Naturturism, Naturvetenskap, Fritid, internat 
b) Innehållet på naturbruk.se är under ständig utveckling och förändring. 
     Det finns behov av speciellt SYV-anpassade sidor. Se ex. Segra-gymnasiet! Ralph undersöker. 
     Jeanett R ser över Lantbruk och Bo W Skog. Vad önskar övriga i Mf-gruppen se över? 

c) Kontaktlistorna på http://www.naturbruk.se/personalkontakt/ är fortfarande ofullständiga  
    för många skolor. Riktad informationen inte når alla, och Skolledningen blir ”överbelastad”.  
    Maria E och Ralph E tar kontakt med skolornas inmatare. 

d) Länkning från skolorna, branscherna, SLU behövs till naturbruk.se, bl.a. för att få bättre 
     slagkraft i sökmotorerna. Värdefullt om Stick ut-knappen kan användas som varumärke. 

6. Filmsnutt till mässmonter 
Via projektmedlen från KSLA finns 40 000 kr + moms avsatta för filmsnutt till mässmonter. 
Bo W förmedlar en kontakt från Norrbotten till Maria E. 
Med anledning av detta ges Ralph E i uppdrag att lägga ut befintliga filmsnuttar på naturbruk.se. 
Vad händer med SLA:s filmtävling för NB Skog-elever? 

7. Verksamhetsplan 2015 
Maria E gör ett förslag till verksamhetsplan för 2015 vilket går ut på remiss till mf-gruppen. 
Tänkbara punkter: 
* Annons i GymnasieGuiden (kan branscherna hjälpa till att finansiera?) 
* Stor och gemensam aktivitet på FB, ev. köp av annons 
* Elevbloggar via Bonden i skolan.se 
* Banners. Maria E kontaktar Wiseweb för förslag, inkl. för branschområden, t.ex. Häst –  
  naturbruk.se. Behov till monter + webb. Jämför byggbranschens jobb för Byggprogrammet. 

8. Kommande möten i Mf-gruppen 
Per telefon: onsdag den 8 april 2015 kl. 8.30 – 9.30 med fokus verksamhetsplan + Mf-dag 24/9. 
Ring då som vanligt: 026 – 420 5313, kod 4534 # 

9. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden 

10. Mötet avslutas 
Tack för ett som vanligt effektivt och givande möte! 
 

Vid datorknapparna:  Ralph Engstrand och Maria Elinder  
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