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 <gmariac02@gmail.com>, Michael Insulander <michael.insulander@lrf.se>,
Pernilla Åkerström Frid <pernilla.akerstrom.frid@lrf.se>, Ann-Soffie Perrin <ann-soffie.perrin@grona.org>, 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. 14/2 2019 kl. 08.30 – 10.00 via telefonkonferens: 026 – 420 5313 kod: 4534 #
Deltagare:
Bo Wiberg NF o Gran, Karin Stiernblad, Svalöf, Maria Kvarnmarker VG-region, Jonathan Sohl SLU,
Maria Elinder NF, Ralph Engstrand NF
1. Mötets öppnande
Bosse öppnar mötet. Förhinder anmält från Gertrud Carlgren Lillerud samt Jobba Grönts nya
representant Ann-Soffie Perrin.
2. Val av sekreterare: Ralph E & Maria E
3. Dagordningen godkänns.
4. Förra mötets anteckningar från den 17 januari godkändes, läggs ut på
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/mf-gruppen/.
5. Rapporter
a) Offert nytt budskap samt logotype
NF styrelse har antagit offert från OhMy.se. Bosse träffar dem 14/2 och förmedlar behovet
av att ”det känslosamma budskapet om det hållbara naturbruket” är det viktiga, vad ska man
känna? Alla medlemsskolor har inte möjlighet att ”stoppa in en logga till”.
b) Nytt på naturbruk.se
Se över och komplettera presentationer av inriktningar! Ralph kollar upp.
c) Mässor 2019
Karin S informerar om gymnasiemässa i Helsingborg 24-25 april för högstadieskolorna i
nordvästra Skåne, där ett antal av NF:s medlemsskolor samverkar för att presentera
Naturbruksprogrammet. Karin S och Maria E håller kontakt angående transport till Skåne av
NF-gemensamt material som vepor, roll-ups, broschyr etc.
Karin slår också ett slag för nästa års Yrkes-SM i Helsingborg, 22-24 april 2020.
d) Ung-Ullbagge-stipendiet
10 Ung-Ullbagge-nomineringar håller på att sammanställas samt presenteras på hemsidan,
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ung-ullbaggestipendiet/ung-ullbagge-2019-2/.
Tre priser delas ut under Rikskonferensen.
e) Rikskonferens Naturbruk
Konferensen hålls på Högbro bruk 10-12 april, med konferensdagar 11-12 april.
Bo W och Maria E presenterar preliminärt program, vilket läggs ut på
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferensnaturbruk-2019/.
f) Aktuellt från SLU
Jonathan S meddelar att han slutar på SLU den 15 mars.
Han rapporterar om pågående rekryteringsarbete samt utvecklingsplan 2027, med mål om
fördubblat studentantal, inklusive Bologna-anpassning av yrkesutbildning (generell +
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yrkesexamen inkl. titel).
Filmkampanj med målgruppsanpassade filmer à 20 sek håller på att tas fram.
g) LRF/Grona.org-projektet Jobba Grönt www.jobbagront.se
Maria E informerar att Pernilla ÅF förbereder för bl.a. Framtidståget med ett kommande
utskick till NB-skolorna. www.framtidsvalet.se/framtidstaget/filmer-2018
h) Övriga rapporter
Populärt inlägg på YouTube och Facebook med Linedansande NB-elever bland fåren på
Svalöf. Mötet konstaterar att elevernas bidrag till viral spridning kan vara mycket
kostnadseffektivt för att nå målgruppen ;-)
6. Verksamhetsplanen
a) Uppföljning av verksamhetsplanen
Styrelsen arbetar med frågan om att anställa en webmaster, gärna med SYV-funktion, på
naturbruk.se.
b) Verksamhetsplan NB 2019
Skicka input till Maria E, som återkommer med utkast till nästa möte.
c) Gemensamma #hashtags i sociala medier: NB-skolor – SLU – branscher?
Ärendet läggs på is för en tid.
d) Fortbildning Ungdomskommunikation
Bokat LRF Vetet till 19 september.
Förslag att inbjuda OhMy att berätta om tankar om nytt budskap samt logotype.
7. Nästa tel.möte
Torsdagen den 21 mars 2019 kl. 13.00 - 14.30. 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!
Vi önskar Jonathan lycka till i hans fortsatta värv!
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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