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marknadsföringsgruppen 

 

Protokoll från telefonmöte med NF:s Mf-grupp riks  
 
Tid: Tisdag den 6 november 2014 kl. 10.00 – 11.25 
 
Deltagare: Bo Wiberg, Naturbruk Norrbotten, ”Nf” 

Maria Hidestål, Segragymnasiet, ”syd” 
Ing-Marie Bergman, Älvdalen, ”norr” (§ 1) 
Aryan Karim, ”NB-skolor i väst”  
Sophie Åhsberg, SLA  ( §1- 5, 9) 
Michael Insulander, NYN 
Jonathan Sohl, SLU 
Ralph Engstrand, www.naturbruk.se 
Maria Elinder, www.naturbruk.se, ”det gemensamma projektet” 

Förhinder: Annie Hedberg, Öknaskolan, ”mitt” 
Pär Höglund, Nytorp, ”norr” 
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.  

Ing-Marie Bergman meddelade, att hon med kort varsel kommer att byta jobb för att utveckla 
evenemangsturism i norra Dalarna, och därmed måste avsluta sitt engagemang i Mf-gruppen riks. 
Det är med stor saknad vi tar farväl med tack för den tid som varit. Vi hoppas du kommer tillbaka! 

2. Dagordning  
Utsänd dagordning fastställdes. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Anteckningarna från mötet 2014-10-14 godkändes utan anmärkningar. Beslut att gruppens 
minnesanteckningar läggs ut på naturbruk.se. 

4. Rapporter 
a. En helsidesannons naturbruk.se finns nu ute i GymnasieGuiden. Tack SLA/ Sophie och 
yrkesnämnderna så att Naturbruk fick med en sida! 

b. KSLA-seminariet Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbyte den 9/10 finns 
avrapporterad på KSLA:s hemsida http://www.ksla.se/aktivitet/attraktionskraft-kompetensbehov-
och-utbildningsutbud-for-de-grona-naringarna/. Se särskilt AnnaCarin Pålssons presentation! 
c. LRF Bonden i skolan, se bondeniskolan.se. Hur kan vi samverka i detta? Frågan bordläggs. 
d. Fortbildningar v 44 finns utlagda på www.naturbruk.se/for-nb-skolor/fortbildning. LRF/NYN 
hade inbjudit LRF-representanter till diskussion om Lokala programråd. Hur skall vi kunna få detta 
kommunikationsnät att fungera bättre? De lokala programråden kan nu inrapporteras av respektive 
skola på nya mejllistor via www.naturbruk.se/admin. 
e. Vid Gymnasiemässan på Stockholmsmässan 20-22 november 2014 blir det ingen gemensam NB-
skole-monter, vilket diskuterades vid Mf-dagen 25/9. (Mässan kräver att medverkande har 
samverkansavtal med kommuner i Stockholm, alternativt riksrekrytering). Se även § 8. 
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5. Nya naturbruk.se  
a. Det behövs många foton, ca 2 MB, till nya naturbruk.se. Skicka till bilder@naturbruk.se. 
Se utsänt PM för foton. Tack till alla skolor som bidragit med bilder, vissa via KrePart. Jonathan 
tipsar om SLUs externa bildbank www.slu.se/sv/om-slu/pressrum/bildbank/ för oss som ”partner”, 
med angivande av fotograf + SLU. Aryan undersöker ”äldre” foton från VGR-skolorna. Pernilla Å-F 
har tipsat om kontakt med LRFs kommunikationschef och ev. möjlighet att nyttja av LRF-bilder. 
b. Ralph och Maria bygger upp struktur för kontaktnät på www.naturbruk.se/personalkontakt med 
inloggningar för alla skolor, för inrapportering av personal samt kvalitetssäkrad information. 
c. Just nu pågår inläggning av texter på många undersidor. 
d. På www.naturbruk.se/sok-utbildning/?type=all kan man söka alla utbildningar som erbjuds på 
NF:s medlemsskolor. 
e. Vi försöker få naturbruk.se sökmotoroptimerad. SEO-företagets lathund, skickas till mf-gruppen. 
f. Länka till naturbruk.se: skolor, branscher, SLU, för att stärka positionen  i sökmotorerna. Mf-
gruppen rekommenderar: använd gärna Stick ut! naturbruk.se-knappen, men viktigast är att placera 
länken på SEO relevanta platser på hemsidorna. Ralph lägger ut Stick ut-loggor för nedladdning på 
www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/ . 

6. Sociala medier  
Var flitiga att använda Facebook Naturbruk.se samt den slutna gruppen Stick ut – välj naturbruk! Ju 
mera, ju bättre! Maria E ska mejla ut till skolorna om detta. 

7. Elevstatistik  
Vi har undersökt olika möjligheter för fortsatt insamling av elevstatistik. Att få något liknande 
instrument som vårt gamla är mycket kostsamt, så vi söker nu enklare modeller. Maria H visar på 
möjligheterna med Google Docs, och erbjuder sig att bygga upp lämpliga frågor efter 
materialinhämtning från Ralph E och Maria E. Detta arbete är brådskande. 

8. Mässmonter 2015 
NF har beviljats 315.000 kr till ett pilotprojekt Monter på gymnasiemässa Stockholm 2015 + 
mässfilm, gärna i samverkan med branscherna och SLU. Arbetsgrupp hittills: Simon Wancke, Annie 
H, Maria E samt Ing-Marie B, som slutar nu. Simon och Maria E träffas 21/11 2014 vid Gymnasie-
mässan i Älvsjö för att hämta inspiration inför fortsatt planering. Jonathan ska fota SLU:s monter för 
att visa det koncept som deras ”monterföretag” har utvecklat. 

9. Kommande möten i Mf-gruppen 
Per telefon: fredag den 28 november kl. 8.00 – 9.30  

10. Övriga ärenden 
Mf-gruppen kan ge förslag till NF styrelse om ny representant efter Ing-Marie i Mf-gruppen riks, 
liksom till ny representant i mässgruppen. Mjölkpaneler är på väg för ”mjölkdistribution” hos Arla 
respektive Norrmejerier. Maria H kontaktar Skånemejerier för att undersöka deras intresse. 

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