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Minnesanteckningar från telefonmöte i Mf-gruppen riks; NB-skol-, bransch, SLU-
representanter 
 

Tors. 22 feb. 2018 kl. 08.30 – 09.30    Telefonmöte 
 
Deltagare: Bo Wiberg/NF, Grans, Pär Höglund/Nytorp, Maria Kvarnmarker/VG-region, Karin 

Stiernblad/Svalöf, Jeanett Rousu/ Stiernhöök Rättvik, Maria Elinder, NF 

Förhinder: SLU, Annie Magnusson/Ökna, Pernilla Åkerström Frid, Anna Bornhammar/LRF-
SLA Jobba Grönt, Michael Insulander/NYN,  
Wictoria Bondesson/LRF (har lämnat Mf-gruppen men önskar info via sändlistan) 
 

 

1. Mötets öppnande 
Bo Wiberg öppnar mötet. Jeanett Rousu hälsas varmt välkommen tillbaka (se även punkt 5 l). 
 

2. Val av sekreterare 
Maria Elinder utses till sekreterare. 
 

3. Dagordning 
Dagordningen fastställdes utan kompletterande punkter. 
 

4. Förra mötets anteckningar 
Anteckningarna från föregående möte 18/1 godkändes utan kompletteringar. 
 
 
5. Rapporter 

a. NF verksamhetsberättelse 2017, bilaga Mf, nb.se 
Ok nu, presenteras vid NFs årsmöte som bilaga till styrelsens verksamhetsberättelse, 
läggs ut på www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2018/  
 

b. Gymnasiemässan Helsingborg 4 - 5/4, material från riks  
Maria E och Annie M ska inventera NF:s materialförråd på Ökna. Maria E har kontakt 
med Helsingborgs ridgymnasium och skickar önskat gemensamt NB-material. 
 

c. NB på Yrkes-SM Uppsala 25-27/4, trailer med simulatorer m.m. 
Arbetsgrupp med Maria E, VG-region/Jörgen Holmén samt Jälla/Magnus Holt 
planerar för simulatortrailer utomhus, även Ösby-elever medverkar. MariaE 
undersöker branschmedverkan samt finansieringsmöjligheter med NYN, SYN, NF. 
 

d. Rikskonferens Naturbruk 25-27/4, Västervik, Gamleby 
Inbjudan har gått ut till NB-skolorna, se www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-

naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2018/. Branscherna medverkar genom yrkesnämnderna. 
NF har ställt fråga om medverkan från SLU genom prorektor Karin Holmgren.  
 

e. 11 Ung-Ullbagge-nomineringar (vinnare presenteras 26/4 Västervik) 
Arbete planeras för presentation av de nominerade företagsamma ungdomarna – 
hur kan de marknadsföras innan konferensen? 
 

f. Aktuellt från SLU  
Ny info saknas vid mötet. SLU VH- och NJ-fak inbjuder representanter från NF till 
samverkansmöte kring studentrekrytering 8/3. 
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g. LRF:s strategi för utbildning (fastställd okt. 2017, bifogas)  
Utskickad inför mötet för kännedom. 
 

h. LRF/SLA-projektet Jobba Grönt www.jobbagront.se  

Mycket värdefull samverkan för NB-skolorna. Ny info saknades vid mötet. 
 

i. Proj. Attraktionskraft Naturbruk www.naturbruk.se/for-nb-skolor/attraktionskraft-
naturbruk/  
Emelie Karlsson slutade som projektledare 29/1. NF letar ny projektledare, fokus 
Integration, samt inväntar rekvirerade medel från SJV innan nästa projektsteg tas. 
 

j. Nytt på naturbruk.se : Ny i Sverige www.naturbruk.se/ny-i-sverige   
Sedan förra mötet har huvudmenyn på naturbruk.se kompletteras med ”ingång” för 
nya svenskar. 
Ralph Engstrand har lovat att ”åter hoppa in” som webmaster för naturbruk.se 
under våren, vilket NF tackar för, i väntan på ny webmaster. 
   

k. Sociala medier (Naturbruk.se Facebook, Instagram)  
Maria E hinner inte med de sociala medierna, vad kan vi hitta för en lösning? Karin S 
erbjuder sig att göra några inlägg under våren, liksom Jeanett R. 
 

l. Ny webmaster naturbruk.se  
Vid förfrågan till medlemsskolorna så erbjöd Stiernhööksgymnasiet Rättvik, Jeanett 
Rousu, att arbeta 20 procent som webmaster från hösten 2018. Toppen! 
 

m. Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter. 
 

6. Inför Verksamhetsplan NF Marknadsföring 2018 (förslag bifogas) 
Mf-gruppen föreslår tillägg av målgrupp ”nyanlända”, i övrigt ok som förslag till bilaga till styrelsens 
verksamhetsplan för 2018.  
 
7. Inför Mf-dagen 20/9 
Tips på tema och föreläsare efterlyses. Även något om nya PUL www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ 

Jeanett planerar kort skrivning om GDPS från NB-skolas synvinkel. 
 
8. Nästa möte: 
Torsdag 12/4 kl. 08.30 – 09.30     Ring: 026 – 420 5313 , kod: 4534 # 
 
9. Övrigt 
Inget övrigt. 
 
10. Mötets avslutande 
Ordförande tackade deltagarna för givande möte. 
 
 
 
Vid datorknapparna, 
 
Maria Elinder  maria.elinder@naturbruk.se 
Naturbruksskolornas Förening,  www.naturbruk.se tel. 070 - 56 87 318 
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