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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, Anna Andersson anna.andersson@hushallningssallskapet.se  

 

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

Onsd den 3 april 2019 kl. 8.30 – 9.30 via telefonkonferens: 026 – 420 5313  kod: 4534 #  
 

Deltagare:  
Bo Wiberg NF o Gran, Gertrud Carlgren Lillerud, Emma Söderberg Öknaskolan, Ann-Soffie Perrin 
Gröna arbetsgivare/ Jobba grönt, Maria Elinder NF, Ralph Engstrand NF 
 
1. Mötets öppnande 

Bo W. öppnar mötet. Ann-Soffie Perrin hälsas välkommen i gruppen. 
Anna Andersson, ny kommunikatör vid HS skolor samt 25 procent NF, ska komma med som ny i 
gruppen, bl.a. som ny webmaster för naturbruk.se. 
 

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

3. Dagordningen godkänns.  
 

4. Förra mötets anteckningar från den 21 mars godkänns och läggs ut på 
https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/mf-gruppen/.  
 

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

OhMy har lämnat ett förslag med rebusliknande emojier i pastellfärgade bakgrunder, med 
flera olika budskap. 
Gruppen upplevde det hela för banalt och svåranvändbart, professionalismen försvinner, det 
känns fel språkmässigt. Grundidén är acceptabel, men det behöver tas med större allvar. Det 
kan vara bra med flera budskap för att täcka in olika NB-områden, men allt måste hänga 
ihop, det måste vara hållbart grafiskt (färgskala, bakgrund).  
 
I offertförfrågan hade vi skrivit: Uttrycksformen bör utformas så att det förstärker de budskap 
och grafiska uttryck som nyttjas av andra aktörer inom branschen, nämligen 
www.jobbagront.se och gärna https://www.slu.se/utbildning/ .” 
 
Är det möjligt att få ”punch lines”, träffande fraser, något som nyper tag om känslan?  
Har budskapen testats på fokusgrupper?  
Bosse har fortsatt kontakt med OhMy. 
 

b) Rikskonferens Naturbruk 
Konferensen hålls på Högbro bruk 10-12 april, se https://www.naturbruk.se/for-nb-
skolor/rikskonferens-naturbruk/rikskonferens-naturbruk-2019/. Drygt 130 anmälningar 
från 50-tal skolor, branscher, SLU. 
 

c) 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 och i LB-nätverkets nyhetsbrev, 
http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/naturbrukseleverprisas
medungullbagge.5.7c1e1fce169bee5214fb115e.html. Ralph E. har gjort bildspel inför 
Rikskonferens Naturbruk, där tre priser delas ut, två stycken 2:a-pris och ett 1:a-pris. 
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d) Maria E rapporterar från Attraktionskraft Naturbruk-projektet, där samverkan nu sker med 

SIOS, Samverkansorgan för etniska föreningar i Sverige, Hela Sverige ska Leva, Leader. Bl.a. 
ett uppskattat studiebesök på Öknaskolan lördag 23 mars, med 50-tal unga och vuxna från 
somaliska ungdomsföreningar i Eskilstuna, nio syriska agronomer från Södertälje, samt 
representanter från ytterligare fler etniska föreningar. Det räcker inte att högstadieelever 
från andra kulturer får se våra skolor, vi måste nå deras vårdnadshavare också. Fler 
studiebesök planeras till andra NB-skolor. 
 

6. Verksamhetsplanen  
 
a) Verksamhetsberättelse 2018 

Maria E. lämnar ett förslag till verksamhetsberättelse om ungdomskommunikation såsom 
bilaga till NF:s verksamhetsberättelse, vilken skall kompletteras med statistik. Kom gärna 
med förslag till kompletteringar! 
 

b) Verksamhetsplan Ungdomskommunikation 2019 
Förslaget till verksamhetsplan godkänns. 
 

7. Nästa tel.möte 
Måndagen den 29 april 2019 kl. 13.00 - 14.30. Ring 026 – 420 5313  kod: 4534 # 
 

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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