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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  <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>, Emma Söderberg 

<emma.soderberg@oknaskolan.se>, Tommy Persson <tommy.persson@uppsala.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. 21/3 2019 kl. 13.00 – 14.30 via telefonkonferens: 026 – 420 5313  kod: 4534 #  
 

Deltagare:  
Bo Wiberg NF o Gran, Karin Stiernblad, Svalöf, Maria Kvarnmarker VG-region, Gertrud Carlgren fd 
Lillerud, Emma Söderberg Öknaskolan, Maria Elinder NF, Ralph Engstrand NF 
 
1. Mötets öppnande 

Bo W öppnar mötet. Emma Söderberg hälsades välkommen i gruppen.  
 

2. Val av sekreterare: 
Ralph E & Maria E valdes att föra minnesanteckningar. 
 

3. Dagordningen godkänns.  
 

4. Förra mötets anteckningar från den 14 februari godkändes och läggs ut på 
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/mf-gruppen/.  
 

5. Rapporter 
 
a) OhMy:s arbete med budskap och logga  

Bo W informerade om deras arbete. Han träffar dem i veckan för avstämning.  
 

b) Nytt på naturbruk.se 
Emma S påpekar, att det inte finns någon presentation av själva Naturbruksprogrammet på 
hemsidan, och hon får i uppdrag att lämna förslag på var detta skall placeras, då det inte 
finns någon självskriven plats i hemsidans uppbyggnad. Ralph E ser på lämpliga texter. 
 

c) Nytt på Facebook. 
Se under Ung-Ullbagge-stipendiet! Förslag att även synliggöra t.ex. vårbruk i olika delar av 
landet Maria K funderar på om/vad som skulle kunna lyftas med skolorna vid Rikskonferens 
Naturbruk. 
 

d) Ung-Ullbagge-stipendiet 
10 Ung-Ullbagge-nomineringar finns presenterade på hemsidan, 
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/ung-ullbaggestipendiet/ung-ullbagge-2019-2/, 
samt på Facebook. Maria E har kontakt med LB-nätverket, som planerar information om de 
nominerade i kommande nyhetsbrev. Ralph E tar fram bildspel inför Rikskonferens 
Naturbruk, där tre priser delas ut, vilket är nytt för i år. 
 

e) Rikskonferens Naturbruk 
Konferensen hålls på Högbro bruk 10 -12 april, se https://www.naturbruk.se/for-nb-
skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2019/.  
Minst 130 anmälda från 50-tal medlemsskolor samt branschrepresentanter. 
 

f) Mässor 2019 
Karin S informerar om gymnasiemässa i Helsingborg 24 - 25 april för årskurs 8-elever i 
nordvästra Skåne, där ett antal av NF:s medlemsskolor samverkar för att presentera 
Naturbruksprogrammet. Karin söker gröna ambassadörer från Jobba Grönt som kan 
medverka i mässan, men har inte fått napp än.  
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Vepor m.m. från NF fraktas till Skåne i samband med Rikskonferensen.  
 

g) Aktuellt från SLU 
Det meddelas om Runda-bord-samtal 10 april om fördubblingsprojektet för SLU. NF deltar 
med tre representanter: Peter Nyman Svenljunga, Mimmi Andersson Gran, Maria Elinder. 
 

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

Maria E informerar att Pernilla ÅF planerar utskick till NB-skolorna om Framtidståget. 
www.framtidsvalet.se/framtidstaget/filmer-2018, där man efterlyser samarbete med NB-
skolorna för att få fram nya gröna ambassadörer.  
Karin framhåller värdet av gröna ambassadörer som har börjat jobba i branschen, de tillför 
ett stort värde i dialog med nya målgrupper jämfört med NB-skolornas elever som ännu inte 
kommit ut i jobb. 
 

i) Övriga rapporter 
Naturbrukets Yrkesnämnd har ny hemsida www.nyn.se. Man har beviljats statsbidrag från 
Skolverket rörande branschers arbete för fler yrkeslärare. 
 

6. Verksamhetsplanen  
 
a) Verksamhetsberättelse 

Maria E återkommer med verksamhetsberättelse om ungdomskommunikation såsom bilaga 
till NF:s verksamhetsberättelse 2018. 
 

b) Verksamhetsplan Ungdomskommunikation 2019 
Förslag till verksamhetsplan presenteras och kompletteras.  
Bo W tar med förslag till NF styrelse från Kommunikationsgruppen; det vore värdefullt med 
en gemensam SYV-funktion som kan verka över landet.  
 

c) Fortbildning Ungdomskommunikation 
Bokat LRF Vetet till 19 september. Föreläsare? 
Förslag att inbjuda OhMy att berätta om tankar om nytt budskap samt logotype. 
 

7. Nästa tel.möte 
Onsdagen den 3 april 2019 kl. 8.30 - 9.30. Ring 026 – 420 5313  kod: 4534 # 
Programpunkter:  
- Förslag på nytt budskap från OhMy,  
- bilagor rörande ungdomskommunikation till NFs årsmöteshandlingar:  
   verksamhetsberättelse 2018, verksamhetsplan 2019. 
 

8. Övrigt 
Inget att tillägga. 
 

9. Mötets avslutande  
Bo W 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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