
   

 

Partnerskap Alnarp 
 
AU Styrgruppen 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2008-06-19 

 
Plats och tid: 19 juni 2008 Slottet Alnarp, kl 09.00 – 10.30 
Närvarande: Roland von Bothmer (ordf.), Dave Servin och Jan Larsson (sekr.)  
 

1. Välkommen 
Roland von Bothmer hälsade välkommen. 
 

2. Examensarbeten 
Vid styrgruppsmöte 2008-03-10..11 beslutades att ta fram ett dokument till partnersföretagen som på 
ett tydligt sätt beskriver formella regler kring examensarbeten. Beslutades att Roland von Bothmer 
tillskriver fakultetsledningen i ärendet och att Jan Larsson kontaktar programstudierektorer för 
insamlande av relevant information inför det GUN-möte (14 augusti) där Jan Larsson och Gunilla 
Nordberg deltar för att diskutera samarbetet utbildning – Partnerskap Alnarp. 
 

3.  Företagsdoktorander 
Vid styrgruppsmöte 2008-03-10..11 beslöts att vända sig till fakultetsledningen och be att få fram ett 
dokument som beskriver villkor (vad tar man på sig för ansvar, vilka fördelar vinner man etc. speciellt 
anpassat till de mellanstora företagen i branschen) och i nästa steg gå ut till Partnerskap Alnarp med 
detta material till ämnesgrupperna. Beslutades att Roland von Bothmer tillskriver fakultetsledningen i 
detta ärende. 
 

4. Kommunikation till och från Partnerskap Alnarp 
Vid styrgruppsmöte 2008-03-10..11 beslutades att presentera Partnerskap Alnarps kommunikationsplan 
för fakultetsledningen snarast. Beslutades att Roland von Bothmer tar kontakt med fakultetsledningen i 
detta ärende samt att Jan Larsson tillsänder fakultetsledningen de fyra första faktabladen i tryckt form. 
 

5. Goda exempel 
Vid styrgruppsmöte 2008-03-10..11 beslutades att ämnesgruppernas ordförande ska dokumentera vilka 
aktiviteter som kommit till stånd tack vare Partnerskap Alnarp samt vilka följdverkningar projekten 
fått. Även en beskrivning av hur ett eller flera projekt kommit till stånd.  Beslutades att Dave Servin 
ska påminna och hjälpa till med att ta fram detta material. 
 

6. Stiftelser 
Diskuterades SLU’s och Partnerskap Alnarps engagemang i olika stiftelser. Beslutades att AU 
gemensamt samlar material, speciellt avseende möjlighet att nyttja stiftelsens forskningsutrustning och 
ev. möjligheter till delfinansiering, från de fyra stiftelserna Rappe von Schmiterlöwska Stiftelsen, 
Tagels Gård, Moheda, Stina Werners Stiftelse, Göholm, Blekinge, Östad Stiftelse utanför Alingsås 
(http://www.ostadssateri.se/) och Ekhagastiftelsen, Stockholm (http://www.ekhagastiftelsen.se). 
  

7. Utvärdering av Partnerskap Alnarp.  
Diskuterades fortsättningen/uppföljningen av Mårten Carlssons utvärdering av Partnerskap Alnarp. 
Konstaterades att arbetet fortskrider under Håkan Schroeders ledning. 
 

8. Verksamhetsberättelse 2007 
Vid styrgruppsmöte 2008-06-11 beslutades att AU ser över innehåll och att den efter mindre justeringar 
görs offentlig. Beslut: Dave Servin och Jan Larsson ställer samman finansieringen till projekt inom 
Partnerskap Alnarp för 2007 avseende vilka belopp som härrör från olika organisationer med helt eller 
delvis offentliga medel som finansieringskälla: SLF, Formas, Jordbruksverket, Region Skåne och olika 
länsstyrelser. Detta läggs in i årsberättelsen som därefter publiceras på hemsidan. 
 
 



   

9. Samarbetsformer, annan typ av medlemskap.  
 Ideon Agro Food, Agroväst och Agroöst är inte medlemmar, men samarbete förekommer med 
Partnerskap Alnarp i olika former. Beslutades att uppdra åt Dave Servin att formulera ett förslag till 
samverkansavtal, ett letter of intent, avseende dessa organisationer. 
 

10. Projektansökningar 
Projekt 145D, medel reserverades 2008-03-10 med 175 000 kr. Sökande Charlott Gissén har nu fått 
besked om viss finansiering från annat håll. Beslut: av reserverade 175 000 beslutades att återta 85 000 
så att beslutet på 145D är ett beviljat belopp från projektbudgeten på 90 000 kr. 
Projekt 311. Beslut: beviljades med 20 000 ur projektbudgeten. 
 

11. Övrigt 
Upplägget på höstmötet diskuterades. 
 

12. Nästa AU-möte beslutades till den 18 augusti kl 15-16  
 

13. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 
 
 
 
Alnarp den 19 juni 2008 
 
 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Roland von Bothmer (ordförande)



   

Partnerskap Alnarp Projektansökningar 19 juni 2008           
               
Projektnr 
 

Projekttitel  Sökande  Partners  Sökt nu 
från Partnersk 

Sökt totalt 
från 
Partnersk 

Proj. 
total‐ 
summa 

Beslut 

145D/08/006 
 
 

Energigrödor 
gödslade med urban 
växtnäring 

Charlott Gissén 
SLU, Område 
Jordbruk, 
Alnarp 

Beslut: återtag av 85 000, 
dvs återstår 90 000 av 
175 000 reserverade (från 
projektbudgeten).  
Partners: Region Skåne, 
Sysav Utveckling AB 
 

 
281 000 

 
281 000 

 
586 900 

 
Återtag 
85 000 

311/08/FoG 
 
 

Utvärdering av en 
miljövänlig 
bekämpningsmetod 
mot 
plommonvecklaren – 
Grapholita funebrana 

Birgitta Rämert, 
SLU Växtskyddsbiologi 

Beslut: beviljades 20 000 ur 
projektbudgeten.  
Partner: Fritidsodlingens 
Riksorganisation 
 

 
20 000 

 
20 000 

 
50 000 

 
20 000 

312/08/VO  Pilotstudie av 
etablering av 
fånggrödor 

Anders Nilsson, 
Område jordbruk 

Beslut: beviljades 30 000 ur 
projektbudgeten 
Partner: 
Hushållningssällskapet 
Kristianstad 

 
30 000 

 
30 000 

 
64 000 

 
30 000 

 


