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marknadsföringsgruppen 

 

Protokoll från telefonmöte med NF:s Mf-grupp riks 14 oktober 2014 
 
Tid: Tisdag den 14 oktober 2014 kl. 13.00 – 14.30 
 
Deltagare: Bo Wiberg, Naturbruk Norrbotten, ”Nf” 

Annie Hedberg, Öknaskolan, ”mitt” 
Maria Hidestål, Segragymnasiet, ”syd” 
Ing-Marie Bergman, Älvdalen, ”norr” 
Pär Höglund, Nytorp, ”norr” 
Jonathan Sohl, SLU 
Ralph Engstrand, www.naturbruk.se 
Maria Elinder, www.naturbruk.se, ”det gemensamma projektet” 
  

Förhinder: Aryan Karim, ”NB-skolor i väst”  
Sophie Åhsberg, SLA  
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 2014-9-17 godkändes utan anmärkningar. 

4. Rapporter 
a., b., e. Gamla naturbruk.se har legat nere sedan 17 september, vilket innebär, att vi inte 
kommer åt något av den information som finns där såsom 
* elevstatistik 15 september, där många skolor från första dagen kommit in uppgifter, 
* fortbildning v 44, 
* all övrig information på hemsidan, 
information som vårt nya webföretag Wiseweb tankat hem men inte kommer åt p.g.a. avsaknad 
backup.  

c. Mf-dagen den 25 september var positiv med nöjda deltagare. 
Pär H. aktualiserade vad som sades om grund-SYV, vilka tycks vara svårt att ha som 
informationsförmedlare. 
d. Efter mf-dagen har Annie H lagt upp en sluten grupp för erfarenhetsutbyte. 
Vår Facebook naturbruk.se har enligt Annie H för få gilalre. Det borde kunna vara flera hundra. 
Adminsitratörer är Ing Marie B, Maria E och Annie H 
Maria E inbjuder flera till Facebook.  
f. I torsdags hölls på KSLA seminarium ’Attraktionskraft, kompetensbehov och 
utbildningsutbud för de gröna näringarna’. 
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g. LRF har startat Bonden i skolan, se www.lrf.se/Skolan och http://bondeniskolan.se – 
Hur kan NF/NB-skolorna samverka i och utnyttja detta? 
h. Övriga rapporter: 
Bo W rapporterade från träff med Skolledare norr, där man pratade om eleven nu på skolan 
och om Internat/Campus 
Michael I hade en hälsning via Maria E om NYN-möte på Vreta och om Programrådets arbete 
med nya inriktningar. 
Information på mjölkpaket för Arla och för Norrmejerier, men hur blir det med Skånemejerier? 

5. Nya naturbruk.se  
Vi efterlyses många lite tyngre 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 Wiseweb.se kan följas på naturbruk.cqtest.se. (Nu naturbruk.se) 

6. Mässmonter 2015 
Gruppen som arbetar med mässmonter för gymnasiemässor 2015 har en avrapportering från 
ett telefonmöte 9 oktober. 
En idé framkom om att anskaffa tygkassar med reklam på. 

7. Kommande möten i Mf-gruppen 
Per telefon:  
Tordag 6 november 10.00 – 11.30 (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  
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