
                 
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2020-03-30 

 
Plats och tid: 
 

30 mars 2020 klockan 13.00 – 14.30, Kristina Santéns rum, 1:a våningen Slottet 
 

Närvarande: 
 
 
Anmält förhinder 

Håkan Schroeder (ordf.), Carl-Otto Swartz, Kristina Santén, Jeanette Donner, Henrik 
Böhlenius, Camilla Zakrisson Juhlin och Jan Larsson (sekr.) 
 
- 
 
 

1. Välkommen 
Ordförande Håkan Schroeder hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
 

2. Uppföljning tidigare protokoll  
 
Arbetsuppgifter för styrgruppsmedlemmar behöver förtydligas, verksamhetsledaren är ansvarig för detta 
förtydligande. I samband med detta görs även en översyn över hur beslut i styrgruppen, t.ex. beviljade 
projekt, kommuniceras ut till medlemmar och andra intressenter. Rutiner för uppdatering av ”Det här är 
Partnerskap Alnarp” behöver tas fram. Carl-Otto Swartz och Jan Larsson samråder med Kristina Santén. 
Ärendet tas upp på nästa styrgruppsmöte. 
 
Instruktionerna för projektansökningar och processen ska uppdateras, ansvariga Carl Otto Swartz, Camilla 
Zackrisson, Jeanette Donner och Jan Larsson. Lena Eskilsson har gjort en projektavlämning, några punkter ska 
justeras. En samordning med skog är på gång. 
 
Beslutades på föregående möte att göra en mindre analys av vilka konsekvenser ett beslut om att höja AU’s 
befogenhet att bevilja medlemsbudgetmedel på 50 000 kan antas innebära. Vidare ska om möjligt gjorda 
uppföljningar från framförallt djur-seminarierna redovisas. Jan Larsson bereder frågan inför styrgruppsmötet.  
 
 
 

3. Information från PA 
Diskuterades att genomföra en riskanalys vad gäller kansliet. 
Hur ev. fördröjningar orsakat av COVID-19 inom olika projekt ska hanterades diskuterades. Beslutades att 
inte i dagsläget göra något specifikt. 
Diskuterades ersättningen till ämnesgruppssekreterarna.  
Inom animalieproduktion kommer ämnesgruppsekreterare Anne-Charlotte Ohlsson att avgå och en process 
för ny ämnesgruppssekreterare är igång.  

 
4. Inför styrgruppsmötet 17 april 

Dagordning: en punkt att ta upp är om AU kan få sin befogenhet att bevilja projektmedel höjt från nuvarande 
maximala 35 000 till 50 000. 
Information kring vad som händer inom skog vad gäller partnerskap. Beslutades att be Göran Ståhl om en dragning 
kring detta. 
Verksamhetsberättelsen ska presenteras. 
COVID-19, mötet måste kunna köras på distans, plattform Zoom. Lilla Sessionssalen bokad för närvarande 
ledamöter. 
Uppdaterade instruktioner arbetsuppgifter för styrgruppsledamöter presenteras. 
 
 
 



                 
 

   5. Planerade aktiviteter i övrigt 
Under våren har några beviljade seminarier ställts in, beslutades att generellt inte dra tillbaka beviljade medel om 
seminariet planeras att genomföras senare i år. Jan Larsson kontaktar berörda sökande.  
Kommande event finns i bilaga 2 
 

  
6. Projektansökningar 

Emma Holmström ang. projekt 1192: beslutades att be Emma komma in med en tilläggsansökan som kan 
behandlas via ett Per Capsulam-beslut i styrgruppen. 
 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt 2 ansökningar beviljades med 70 000 kr. 

  
7. Övriga frågor 

Hemmesdynge: meddelades att Hemmesdyngekommitén beviljat projektmedel till projekt nummer 1273, 
1274 och 1284  varför dessa ej tas upp på styrgruppsmötet. 
Formas har en utlysning kring livsmedelsplattformar. Beslutades att Kristina Santén kommunicerar med 
berörda. 
Animalieseminarierna och ett ev. samarbete med VH-fakulteten diskuteras, Håkan Schroeder sonderar 
vidare i syfte att generellt öka samarbetet mellan LTV och VH. Kristina Santén gör en förfrågan kring detta 
till Vinnova, som även kan inbegripa skog. 
Samverkans-checkarna finns fortfarande kvar, 800 000 har satts av SLU för mindre projekt upp till 100 000 
för nya samverkansprojekt.  
 

8. Nästa möte 
Det beslutades att hålla nästa möte tisdag den 28 april 14.00-15.30.  
 
 

9. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 

 
 
Alnarp den 30 mars 2020 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande) 
           



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnummer  Projekttitel  Sökande  Partners/ Kommentar  Sökt nu 
från PA 

Projektets 
totalsumma 

Projekttid, beslut 

1288/20 /Skog  Exkursion Skogen och klimatet  Henrik 
Böhlenius 

Skogsstyrelsen  
Region Syd 
Seminarium 

35 000  35 000  2003‐2012 
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten 

1289/20/Trgd  Precisionsodling med organiska 
gödselmedel i frilandsodlad pak 
choi 

Helena Karlén  Hushållnings‐sällskapet 
Skåne 
 

35 000  35 000  2020‐2020 
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser fr.o.m. december 
 
 Ämnesöverskridande 

2020-01-23 Alnarpskonferensen  

 Växtodling 

2020-01-22 Mellangrödor - vad gör vi tillsammans 2020  

2020-03-04 Precisionsodling - metoder för ökad precision i växtodlingen  

 Biobaserade industriråvaror 

2020-03-20 Biogas från urbana gräsytor  

 Marknad och management 

2020-03-27 Svenskt lantbruk - miljöfarlig verksamhet eller storproducent av ekosystemtjänster?  

 Skog 

2020-06-16 Skog och klimatkonferens Halland  

 


