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Till:  

Önnestad Hampus Frank <hampus.frank@onnestadsgymnasiet.se>, Cathrin 

Backman Lövgren <cathrin.backmanlofgren@umea.se>, Maria Kvarnmarker 

<maria.kvarnmarker@vgregion.se>, Emma Söderberg 

<emma.soderberg@oknaskolan.se>, Jessica Wennerström 

<jessica.wennerstrom@realgymnasiet.se>, Älvdalen Hanna Johansson 

<hanna.johansson@alvdalen.com>, katarina.l.nilsson@sunne.se, Engstrand Ralph 

<ralph@naturbruk.se>, Elinder Maria Kristina <maria.elinder@naturbruk.se> 

 

 
Minnes vid Zoom-möte i Kommunikationsgrupp NB riks; skolrepresentanter 
Tors 20 jan. 2022 kl. 09.00 – 10.30 digitalt 
 

Deltagare: Hampus Frank, Maria Kvarnmarker, Emma Söderberg, Jessica Wennerström,  

                 Hanna Johansson, Katarina Nilsson, Maria Elinder 

 

Anmälda (sjuk-)förhinder: Cathrin Backman Löfgren, Ralph Engstrand 

 

 

1. Mötet öppnas av ordförande Hampus. Val av sekreterare: Maria E. 

 

2. Dagordning - ok 

 

3. Förra mötets anteckningar 2021-11-17 – ok. 

 

4. Verksamhetsplanen (NF:s kommunikationsplan 2021 bifogas) 

 

a. Aktuellt kring sociala medier (Hanna) 

 

Hanna redovisar sammanställning över 2021 års aktiviteter på Facebook och Instagram 

naturbruk.se. Svårt att värdera siffror, men vi har i år nått betydligt fler tjejer och killar i 

åldern 13 – 17 år via Instagram. Hela budgeten 40.000 kr inkl. moms har nyttjats 2021. 

 

Gruppen informeras om att Hannas arbetssituation gör att hon tyvärr inte har utrymme att 

jobba med sociala medier naturbruk.se under 2022, men gärna kvarstår i vår grupp. Vi tackar 

Hanna för hennes värdefulla jobb 2021. Maria E meddelar att rekrytering av ersättare för att 

arbeta med sociala medier naturbruk.se pågår. 

 

b. Fysisk fortbildningsdag Ungdomskommunikation: KSLA tors. 24/3 - genomföra eller ej ? 

 

Mötet diskuterar olika alternativ, samt att fortsatt Covid-smittspridning medför att 24 mars 

inte bedöms som rimligt för en fysisk träff. Skolornas kommunikatörsansvariga längtar efter 

fysisk träff och att få tips på konkreta verktyg att ta med hem till skolan/ organisationen.  

 

Gruppen har sedan tidigare enats om att tema Storytelling bör vara fokus för dagen via 

medverkan av föreläsare kombinerat med workshop. Kontakt med två företag, inkl. förslag till 

upplägg, visar att kostnadsbilden är hög, och att dagen bör koncentreras till valt tema och 

inte ”spädas ut” med ytterligare programpunkter. Mötet konstaterar att fysisk fortbildningsdag 

inte har kunnat genomföras under 2020 och 2021, dvs att budgeten för fortbildningsdagen inte 

har nyttjats dessa år. Möjlighet bör även skapas för ”extra möte och erfarenhetsutbyte” mellan 

deltagare t.ex. kvällen före, eller direkt efter, fortbildningsprogrammet.  

 

Beslut att föreslå för NF styrelse att en fysisk fortbildningsdag tema Storytelling för 

medlemsskolorna genomförs under 2022 som en aktivitet i Stockholm, med föreläsning och 

workshop, 

 

att föreslå att NF budgeterar för en heldags kursledarmedverkan inkl. handfasta övningar, 
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lokal samt gärna förtäring, 

 

att gruppens förslag på alternativa dagar är ons. 4 maj respektive tor. 8 sept, 

 

att Maria E kontaktar tillfrågade företag, 

 

samt att Jessica undersöker möjlighet till ”kringmöten” via en hotellkedja. 

 

 

c. Vad återstår i kommunikationsplanen 2021 att göra?   

Att lyfta över till 2022:  

- folder om NB, vux, skolor, karriärmöjligheter samt  

- manual för grafisk profil för naturbruk.se 

 

5. Planering NF:s kommunikationsplan 2022 

- fortbildningsdag kommunikation, fysisk heldag på tema Storytelling (se punkt 4a. ovan) 

 

- ett digitalt erfarenhetsutbyte för/med medlemsskolornas kommunikatörer tors. 15/9 kl. 15-16, 

 

- nyhetsbrev till SYV via SYV.nu i mitten (?) av sept. 

 

- ett webbinarium för högstadie-SYV tors. 13/10 kl. 14 – 15.  I samband med mötet kan även 

inbjudas till fysiska SYV-träffar på NB-skolor. 

Mötet ser behov av att en arbetsgrupp bildas som under våren börjar ta fram (läs: samla material 

från skolorna och klippa ihop) en ”bakgrundsfilm” utan ljud som visas under webbinariet för 

högstadie-SYV. Filmen ska visa klipp från NB:s sex inriktningar, med olika yrkesutgångar, och 

över landet. Emma nämner att en youtube-film som visas via Zoom fungerar bra som ”rörlig 

åskådning” när talade röster (en i taget) i webbinariet berättar om NB och dess möjligheter. 

 

Beslut att Emma och Maria E förbereder ett mejl till medlemsskolorna om önskan om filmklipp. 

 

 

6. Rapporter 

a. Mjölkpanel Norrmejerier: Norrmejeriers nya panel hade skickats ut inför mötet. 

 

7. Övriga frågor 

a. Inbjuda någon/några ytterligare skolrepresentanter till vår grupp? 

Frågan kan ev. ställas då vi ser resultatet av kommande förfrågan till skolorna om filmklipp. 

 

b. Representant för NF i LB-nätverkets samordningsgrupp för Landsbygdskommunikatörer 

 

Hanna har under 2021 varit NF:s representant i denna gruppering men önskar bli ersatt av annan 

representant. Mötet diskuterar frågan, och Maria K anmäler sig som intresserad. 

 

Enhälligt beslut att utse Maria Kvarnmarker som NF:s nya representant i Landsbygdsnätverkets 

samordningsgrupp för Landsbygdskommunikatörer. 

 

8. Nästa zoom-möte 

Beslut: to 3/3 kl. 09.00 – 10.30. 

 

9. Mötets avslutande 

Hampus tackar deltagarna för ett givande möte. 

 

 

Vid datorknapparna  

agr. Maria Elinder  maria.elinder@naturbruk.se 

Naturbruksskolornas Förening,  www.naturbruk.se tel. 070 - 56 87 318 
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