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marknadsföringsgruppen 

 

Protokoll från telefonmöte med NF:s Mf-grupp riks  
 
Tid: Onsdag den 6 maj 2015 kl. 8.30 – 9.55 
 
Deltagare: Bo Wiberg, Naturbruk Norrbotten, ”Nf” 

Pär Höglund, Nytorp, ”norr” 
Jeanett Rousu, Rättvik ”norr” (§§ 4, 5, 7-10 

 Annie Hedberg, Öknaskolan, ”mitt” (§§ 1-6) 
Maria Hidestål, Segragymnasiet, ”syd” 
Aryan Karim, ”NB-skolor i väst”  
Jonathan Sohl, SLU 
Michael Insulander, NYN 
Ralph Engstrand, www.naturbruk.se 
Maria Elinder, www.naturbruk.se, ”det gemensamma projektet” 

Förhinder: Sophie Åhsberg, SLA  
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 2015-04-08 godkändes utan anmärkningar. 

4. Verksamhetsplan Mf 2015 
Föreslagen Verksamhetsplan för Mf har fastställts av NB-föreningens årsmöte. Det tillkommer en 
punkt: film via KSLA-monter-projektet. 
Vi konstaterade, att vi behandlar samtliga punkter under vårt mf-möte. 

5. Fortbildningsdag 24 sept  
Tomas Lönn har formulerat ett förslag till program för sin medverkan på mf-dagen (se bilaga) 
Vi följer ungefär samma upplägg för dagens helhet som tidigare år. En punkt som tillkommer: 
lägesrapport för olika attraktionskraftsprojekt som berör de gröna näringarna. 
 

6. Rapporter 
a) LB-nätverket och NF inbjöd den 24/4 till workshop om samverkan kring branschens 
attraktionskraft, där ju många olika grupper jobbar parallellt. Från Mf-gruppen riks deltog Maria E, 
Sophie Å, Annie H och Aryan K tillsammans med ett 20-tal representanter från skolor och branscher. 
Mötet diskuterade samverkan för att nå grundskoleelever och deras föräldrar, via olika mässor och i 
skolan direkt via SYV, samt komplementet ”att lura/gå förbi SYV”. Workshopen var mycket positiv 
och kreativ, och vi har många bitar att jobba vidare med. KSLA lyfte behovet av ett konsortietänk 
med finansiering, som förankras riks i branscherna och sedan nyttjas regionalt. Simon Wancke och 
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Maria E är länkar mellan LB-nätverkets UGN-grupp och Mf-gruppen. Gruppen ser behov av, som 
tillägg till redan pågående KSLA-projekt, att en långsiktig samverkan kommer till stånd, gärna med 
NF som motor, och med stöd från branscherna. 

b) Annie H och Maria E rapporterar dagsläget för mässmonterkonceptet Naturbruk, där Annie H 
tyvärr måste hoppa av. Maria H kan vara lite bollplank i samband med Simon Wankes besök på 
Segragymnasiet 25/5. 
c) Arbetsgruppen för facebook-inlägg på naturbruk.se har haft telefonmöte och har ett nytt möte 
den 29/5 kl. 09. Gruppen har tunnat ut, och fler bör komma med och dela ansvaret för uppläggning 
av inlägg. Värdefullt med uppslag/tips från alla landets skolor, och att det generella kring NB-
utbildningar och jobb lyfts. 
 
d) En helsidesannons i GymnasieGuiden finansieras med 15.000 kr av Yrkesnämnderna med Sophie 
Å som kontaktperson, i samverkan med Maria E och övriga Mf-gruppen. Stort TACK! 
e) Bo W har förmedlat filmklipp från Grans Naturbruksgymnasium, Maria H från Segragymnasiet 
och Pär H från Friskolan Nytorp. Maria E jobbar vidare med att finna lämplig aktör för 
naturbruksfilm, där även Föreningen SoL-Film finns med som potentiell aktör. 40.000 kr + moms 
finns disponibla i mässmonterprojektet. 
Ralph E synliggör befintliga filmer på lämpligt sätt på naturbruk.se 
 
f) Ralph E och Maria E har utarbetat formulär för insamlande av antalet förstahandssökande per 15 
maj, vilken godkändes av mf-gruppen. 
g) Michael I rapporterade att Yrkesnämnderna via LRF-kontakter har uppvaktat Arbets-
förmedlingen om behovet av att skapa ett nationellt samråd med de gröna näringarna, jämför med 
Skolverkets nationella programråd. En motsvarande dialog förs med Yrkeshögskolemyndigheten. 
h) Jonathan S rapporterade från SLU om Webb- och kommunikationsplan. 
En ny kollega är Daniel Westergren, som kommer att ersätta Jonathan S vid vissa tillfällen. 

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

b) Innehållet på naturbruk.se är i behov av att kvalitetssäkras. Mf-gruppen ombeds kolla detta! 

c) Länkning från skolorna, branscherna, SLU behövs till naturbruk.se. Se 
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing. 

d) Sökmotoroptimeringen för naturbruk.se behöver ses över. Se statistik! Maria H och Ralph E fick 
inte tillfälle under NB-konferensen men tittar på optimeringen vid ett telefonmöte framöver. 
Ralph E kontaktar NetBooster om antal ord och kostnadsbild. 

e) Maria E skickar i samband med mejl till Skolledare, marknadsförare och SYV om mf-dagen också 
påminnelse om behov av bilder samt att de ser över all skolinformation för respektive skola.  

8. Kommande möten i Mf-gruppen 
Per telefon: Onsdagen den 3 juni kl. 8.30 – 10.00 . Ring då: 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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