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Till: Bo Wiberg <bo.wiberg@pitea.se>, Karin Stiernblad <karin.stiernblad@svalof.se>, Maria Kvarnmarker <maria.kvarnmarker@vgregion.se>, 

Helena Nöjd < Helena.Nojd@regionhalland.se>, Gertrud Carlgren < gertrud.carlgren@lillerud.se>, Jonathan Sohl <jonathan.sohl@slu.se>, 

Michael Insulander <michael.insulander@lrf.se>, Pernilla Åkerström Frid <pernilla.akerstrom.frid@lrf.se>, Maria Elinder 

<maria.elinder@naturbruk.se>,  Wictoria Bondesson <wictoria.bondesson@lrf.se>, Ralph Engstrand ralph@naturbruk.se 
 

Minnes: möte i Kommunikationsgrupp NB riks; NB-skol-, bransch, SLU-representanter 

 

Tors. 17/1 2019 kl. 08.30 – 10.00  via telefonkonferens: 026 – 420 5313  kod: 4534 #  
 

Deltagare:  
Bo Wiberg NF o Gran, Maria Kvarnmarker VG-region, Helena Nöjd Region Halland Munkagård (§ 1-
5c), Gertrud Carlgren Lillerud, Jonathan Sohl SLU, Maria Elinder NF, Ralph Engstrand NF 
 
1. Mötets öppnande 

Bosse öppnar mötet. Förhinder anmält av Jobba grönt, som återkommer med ny representant. 
 

2. Val av sekreterare: Ralph E & Maria E  
 

3. Dagordningen godkänns.  
 

4. Förra mötets anteckningar från den 19 december godkändes, läggs ut på naturbruk.se.  
 

5. Rapporter 
 
a) Nytt på naturbruk.se 

Minnesanteckningar har laddats upp från Kommunikationsgruppen. 
En ny sida, www.naturbruk.se/europea, har i dagarna skapats för information om vårt 
europeiska samarbete EUROPEA. 
 

b) Facebook Naturbruk.se 
Annie Magnusson önskar fler generella NB-inlägg, vilka skapas utifrån nyheter som NB-
skolor kan läggas in i den slutna Stick ut-gruppen, alternativt skicka direkt till 
annie@naturbruk.se.  
Annie M har uppdatera FB-handledning till skolorna samt utarbetat en manual för 
administratörer. Dessa laddas upp på naturbruk.se. 
Gertrud C, som formulerar sina synpunkter skriftligt, och Maria K framhåller betydelsen av 
ett fungerande socialt nätverk med facebook, instagram och ev. andra nätverk. De föreslår 
att NF finansierar en egen SYV som kan arbeta med ungdomskommunikation på nätet, ett 
förslag som förs vidare till styrelsen samt verksamhetsplanen 2019. Mötet diskuterar såväl 
behovet av att synliggöra och lyfta naturbruksprogrammet och vad man gör där, som 
fortsatt samverkan med branschen för att visa möjligheten till jobb (med Jobbagrönt, 
yrkesnämnder, SLU samt Landsbygdsnätverkets kommande Kommunikationsplattform).  
 

c) Ung-Ullbagge-stipendiet 
Ung-Ullbagge-nomineringar senast 31 jan. Påminnelse skickas i veckan. 
 

d) Rikskonferens Naturbruk 
Konferensen hålls på Högbro bruk 10-12 april, med konferensdagar 11-12 april. 
Maria E berättade om planerna för konferensen, bl.a. medverkan av Ungdomsbarometern. 
Från dagens möte, kan UB ge tips ”ungdomar tänker så här, då skulle ni behöva göra så här”. 
Kan SLU och Jobba grönt ge siffror vid sina presentationer, vilka kostnader är förknippande 
med olika typer av genomslag i mediebruset? 
 

e) Fortbildningsdag Ungdomskommunikation 
Dagen har fastställts till 19 sept. 2019 i LRF Vetet 
Kom gärna med tips på föreläsare! 
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f) Aktuellt från SLU 

Jonathan S rapporterar om pågående rekryteringsarbete samt utvecklingsplan 2027, 
inklusive Bologna-anpassning av yrkesutbildning (generell + yrkesexamen inkl. titel). 
Filmkampanj med målgruppsanpassade filmer à 20 sek håller på att tas fram, Jonathan 
återkommer med länkar som NB-skolorna kan dela vidare. 
Tips från varumärkesstrateg att i profilering ”sikta mot alla” så breddas målgruppen per 
automatik. 
 

g) LRF/Grona.org-projektet Jobba Grönt www.jobbagront.se  

Maria E har pratat med Pernilla Å F om projektets framtid utifrån mindre ekonomiska 
resurser 2019-2020 och önskemål om samverkan med NB-skolorna för att rekrytera fler 
gröna ambassadörer samt bemanna 20-tal orter med Framtidståget 
www.framtidsvalet.se/framtidstaget/filmer-2018/. Pernilla förbereder ett utskick till NB-
skolorna inom ett par veckor. 

 
h) Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter föreligger. 
 
 

6. Verksamhetsplanen  
 
a) Offerter om ersättare till Stick ut – välj naturbruk! 

I offertförfrågan bör målgruppen vara 7-9-klassare samt vårdnadshavare och SYV som 
sekundär. 
Medlemsskolorna är användare och inte målgrupp. 
Maria K tipsar om möjligheten att tillsammans med branschen göra något motsvarande som 
Teknikföretagen gör med Teknikcollege. Gertrud C tipsar om kontakt med HYN och 
hästnäringens kvalitetsarbete med input från ETG, elteknikbranschens gymnasieskolor 
http://www.etgsverige.se/.  
 

b) Gemensamma #hashtags i sociala medier: NB-skolor – SLU – branscher? 
Maria E:s förslag på #hashtagslista bordlägges till nästa möte. 
 

c) Verksamhetsplan NB 2019 
Skicka input till Maria E, som återkommer med utkast till nästa möte. 
 
 

7. Nästa tel.möte 
Torsdagen den 14 febr. 2019 kl. 08.30 – 10.00. Ring 026 – 420 5313  kod: 4534 # 
 

8. Övrigt 
Inget att tillägga. 
 

9. Mötets avslutande  
Bosse tackar deltagarna för ett som vanligt kreativt möte med värdefull input! 

 
 
Vid datorknapparna 
 
Ralph Engstrand, ralph@naturbruk.se, tel. 073-935 44 05 
Webmaster www.naturbruk.se 
 
Maria Elinder  maria.elinder@naturbruk.se  tel. 070 - 56 87 318 
Agronom, kanslichef Naturbruksskolornas Förening,  www.naturbruk.se  
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