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marknadsföringsgruppen 

 

Protokoll från telefonmöte med NF:s Mf-grupp riks 26 augusti 2014 
 
Tid: Tisdag den 26 augusti 2014 kl. 09.30 – 11.10 
 
Deltagare: Bo Wiberg, Naturbruk Norrbotten, ”Nf” 

Ing-Marie Bergman, Älvdalen, ”norr”  (från p 4) 
Annie Hedberg, Öknaskolan, ”mitt” 
Pär Höglund, Nytorp, ”norr” 
Aryan Karim, ”NB-skolor i väst”  
Sophie Åhsberg, SLA  
Jonathan Sohl, SLU 
Michael Insulander, NYN 
Ralph Engstrand, www.naturbruk.se 
Maria Elinder, www.naturbruk.se, ”det gemensamma projektet” 
  

Förhinder: Maria Hidestål, Segragymnasiet, ”syd” 
Pernilla Åkerström Frid, LRF, Barn- och ungdomskommunikation 

 

1. Mötets öppnande, val av sekreterare 
Bo W öppnade mötet. Sophie Å utsågs att skriva mötets minnesanteckningar, med assistans av 
Maria E och Ralph E för p. 5.  

2. Dagordning  
Utsänd dagordning fastställdes. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Anteckningarna från mötet 2014-06-04 godkändes utan anmärkningar. 

4. Rapporter 
a. Annons i GymnasieGuiden. Tack till branscherna! Grundläggande behörighet ska användas 
som begrepp. Samla ihop begrepp som bör enas kring till marknadsföringsdagen.  
b. Mjölkpaneler Arla, 3 ute i nov. (icke-färdigt korr bifogas) deadline på fredag 29 aug,  
c. Mjölkpaneler Norrmejerier: 3 på gång mhja intervjuer fr norr-elever Vi vill framhäva elever 
som inte är födda in i branschen. 
d. Mjölkpaneler Skånemejerier? Informera om att Arla och Norrmejerier är på gång.. Maria E 
kontaktar Maria H angående detta. 
e. Enkät till nya NB1-elever ute hos skolorna: svara senast 4/9 web el. papper. 243 svar har 
kommit in postledes, några skolor har registrerat via webb. Fler är på gång. Frågan om kön 
diskuteras till nästa års enkät. Ta bort att det är obligatoriskt i enkäten. 
f. Inför elevstatistik 15/9: medl.skolor + icke-medl.skolor. Vi vill kunna redovisa alla skolor. 
Förhålla oss till Skolverkets statistik. Det viktigaste är att vi får en helhetsbild. Vi kan skilja på 
medlemskolor och ickemedlemsskolor.  
g. Facebook Naturbruk.se: Lägesrapport. Administratörer? Detta ska tas upp på 
marknadsföringsdagen. Annie ansvarar då för punkten. 
h. LRF Ungdomen planerar stipendium, se www.lrf.se/framtiden. Vi lämnar denna punkten på 

http://www.naturbruk.se/
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mötet. LRF Ungdomen bjuds in till marknadsföringsgruppen att berätta om detta. 
i. Övriga rapporter. Översyn görs på behörigheterna till utbildningarna på SLU. Troligtvis inga 
större förändringar. Johan Torén vet eventuellt mer hur detta kan påverka våra utbildningar på 
naturbruksgymnasierna. Maria E kontaktar Johan T. 

5. Nya naturbruk.se  
Den nya hemsidan byggs av Wiseweb.se i Piteå, som har fått en försmak av vad uppgifter gäller 
genom en rundvandring på Grans Naturbruksgymnasium. Wiseweb arbetar efter det utsända 
tidsschemat och har börjat ta fram strukturen på hemsidan. Ralph E har i utsänd exl-fil lämnat 
förslag till uppbyggnad samt samlat länkar om naturbruksprogrammet och från våra skolor. 
 
Vi får hjälp med framtagning av 10 textsidor, varav 4 sidor har utsänds i ett dokument för 
synpunkter. Annie testar sidorna på några elever – vi vill ha ett språk där ungdomarna känner 
igen sig. Maria E återkommer med nya skrivningar för synpunkter från Mf-gruppen. 
 
Foton till nya naturbruk.se: Det behövs många, inte alltför tunga, bilder för hemsidan i liggande 
format, vilka sedan kan omvandlas till lämpligt format av Ralph. Ralph o Maria E ber övriga i 
Mf-gruppen att sända förslag på bilder till bilder@naturbruk.se. Se utsänt PM för foton, eller 
länk via http://www.naturbruk.se/redirect.asp?p=1838.  
 

6. Mf-dagen riks 25/9 
Ola Mattisson medverkar kl. 10.40 – 14.40 
Grupper em: Sociala medier (ansvar Annie H), Gemensam mässmonter (Ing-Marie B), Kontakt 
med SYV i grundskolan (Pälle H). Maria uppdaterar program med diskussionspunkter och 
diskussionsgrupper. Hur kan vi synliggöra utbildningarna tillsammans med SLU? 

7. Samverkan med branschen 
Arb.gr mässmonter: NF har efter ansökan fått projekstöd från KSLA, 315.000 kr, för 
mässmonter-projektet, som löper under två år. I arbetsgruppen och från Mf-gruppen riks ingår 
Ing-Marie Bergman, Annie Hedberg, Bo Wiberg (NF styrelse) och Maria Elinder, i samverkan 
med Simon Wancke, student på lantmästarutbildningen. Hur kan vi samverka med branscherna 
i monterkonceptet? Frågan lyfts på Mf-dagen. 

8. Kommande möten i Mf-gruppen 
Per telefon:  
Ons 17/9 kl 8.30 – 9.30 (fokus hemsidan) 
Tisdag 14/10 kl. 13.00 – 14.30 (vanligt tel.möte) 

9. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

10. Mötet avslutas 

 
Tack för ett som vanligt effektivt och givande möte! 
 
Vid datorknapparna:  
Sophie Åhsberg, med bistånd av Ralph Engstrand och Maria Elinder  
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