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marknadsföringsgruppen 

 

Protokoll från telefonmöte med NF:s Mf-grupp riks 17 september 2014 
 
Tid: Tisdag den 17 september 2014 kl. 08.30 – 9.15 
 
Deltagare: Bo Wiberg, Naturbruk Norrbotten, ”Nf” 

Annie Hedberg, Öknaskolan, ”mitt” 
Ralph Engstrand, www.naturbruk.se 
Maria Elinder, www.naturbruk.se, ”det gemensamma projektet” 
  

Förhinder: Maria Hidestål, Segragymnasiet, ”syd” 
Ing-Marie Bergman, Älvdalen, ”norr” 
Pär Höglund, Nytorp, ”norr” 
Aryan Karim, ”NB-skolor i väst”  
Sophie Åhsberg, SLA  
Jonathan Sohl, SLU 
Michael Insulander, NYN 
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 2014-08-26 godkändes utan anmärkningar. 

4. Rapporter 
a. Enkät till nya NB1-elever har ca 1700 svarande mestadels genom brevsvar som lagts in av 
Ralph E. (Se svarssammanställning). Kan vi skapa en mobil-lösning till nästa år? Ralph får lägga 
ner onödigt mycket tid på att mata in svar från pappersenkäter. Ca 10 dagars arbete i år. 
b. Elevstatistiksinsamlandet startade 15/9 för medlemssskolor. Ralph E får i uppdrag att samla 
in även för icke-medlemsskolor när tid så medger.  
c. Fortbildningar v 44 presenteras på www.naturbruk.se/redirect.asp?p=1866. 
d. Övriga rapporter. Mjölkpaneler: Arla har sina mjölkpaneler färdiga. Norrmejeriers paneler är 
nästan klara. Förslag att Maria skickar ett par biobiljetter till de elever som medverkat. Maria E 
kontaktar Maria H för att undersöka om även Skånemejerier är intresserade av NB-paneler. 
e. Konstaterades att www.naturbruk.se slutat fungera på morgonen 17/9. Maria kontaktar 
Dimea angående detta. 

5. Nya naturbruk.se  
Nu efterlyses många foton till nya naturbruk.se, vilka kan sändas till bilder@naturbruk.se. 
Se utsänt PM för foton, eller länk via http://www.naturbruk.se/redirect.asp?p=1838. 
Hemsidesbygget via Wiweweb.se kan följas på naturbruk.cqtest.se.  
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6. Mf-dagen riks 25/9 
Se programmet för marknadsföringsdagen. C:a 40 personer anmälda från 24 skolor. Maria 
kontaktar Ola Mattisson för en sista avstämning samt fixar utvärderingsformulär. 

7. Kommande möten i Mf-gruppen 
Per telefon:  
Tisdag 14/10 kl. 13.00 – 14.30 (vanligt telefonmöte) 

8. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

9. Mötet avslutas 

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

 


