
   

 

Partnerskap Alnarp 
 
AU Styrgruppen 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2008-09-12 

 
Plats och tid: 12 september 2008 Slottet Alnarp, kl 09.00 – 10.00 
Närvarande: Roland von Bothmer (ordf.), Dave Servin och Jan Larsson (sekr.)  
 

1. Välkommen 
Roland von Bothmer hälsade välkommen. 
 

2. Uppföljning föregående mötes protokoll 
• Ett dokument till partnersföretagen som på ett tydligt sätt beskriver formella regler kring 

examensarbeten: Jan Larsson visade ett utkast och arbetar vidare med detta dokument. 
• Ett dokument som beskriver villkor för företagsdoktoranders (vad tar man på sig för ansvar, 

vilka fördelar vinner man etc. speciellt anpassat till de mellanstora företagen i branschen): 
Roland von Bothmer har varit i kontakt med fakultetsledningen och väntar på svar. 

• Presentation av Partnerskap Alnarps kommunikationsplan för fakultetsledningen snarast. 
Roland von Bothmer ansvarar för detta.  

• Ämnesgruppernas ordförande ska dokumentera vilka aktiviteter som kommit till stånd tack 
vare Partnerskap Alnarp samt vilka följdverkningar projekten fått, dvs ta fram de goda 
exemplen: Dave Servin har tagit fram exempel inom växtodling och biobaserade 
industriråvaror. Frågan kommer att tas upp på sekreterarmötet den 29 september. 

• Formulering av ett förslag till samverkansavtal, ett letter of intent, avseende Ideon Agro Food, 
Agroväst och Agroöst:Dave Servin arbetar vidare på detta avtal, vissa kontakter är tagna. 

 
3. Utvärderingen av Partnerskap Alnarp.  

Utvärderingen håller på att avslutas. Framhölls vikten av att en större rapport tas fram. Beslutades att 
ställa samman allt material samt att kontakta ordf. i kommunikationsgruppen, Agneta Lilliehöök, i 
ärendet. 
 

4. Projektansökningar och återtagande av medel 
Beslutades att ansökningar fr.o.m. nu sker som elektroniska ansökningar, dvs pdf- och word-ansökan 
överges till förmån för ett formulär på hemsidan. Bilagor görs dock även fortsättningsvis t.ex. som 
wordfiler och laddas upp vid ansökningstillfället. Möjligheten att lämna ett elektroniskt omdöme för 
ledamöterna i styrgruppen införs. 
Beslutades att AU generellt bör behandla återtagande av medel från projekt som aldrig kommit till 
stånd medan återtagande av medel ur projekt där hela det beviljade anslaget inte utnyttjats kan ske av 
kansliet. 
Beslutades att bevilja projektansökningarna nr 319 och 320 om totalt 60 000 kr enligt bilaga 1. 
Beslutades att godkänna inkomna kompletteringar på projekten 170 och 245, se bilaga 1. 
Beslutades att återta medlen ur projekt 169, 174 och 203 då projekten ej startats och projektsökande 
förklarat att man ej avser att genomföra projekten, bilaga 1. 
 

5. Övrigt 
Partnerskap Alnarps faktablad. Enligt tidigare beslut ska alla projekt bl.a. publiceras som ett 
faktablad. Ca 15 underlag till faktablad har inkommit och skickats vidare till informationsavdelningen 
vid SLU Alnarp enligt tidigare beslut och överenskommelse för tillverkande av faktablad enligt den 
mall som tagits fram. Så har tyvärr inte skett, endast fyra faktablad finns och det är brister i dessa fyra 
som behöver åtgärdas. Problemet kommer att tas upp på kommunikationsgruppens möte den 19 
september. Beslutades att Dave Servin kontaktar Anette Neldestam för att om möjligt underlätta en 
snabb lösning med högsta prioritet.  
 
Höstmötet 13 november. Diskuterades innehållet. Programmet blir start kl 13 med bl.a. utvärderingen 
av Partnerskap Alnarp. Kl. 14 kommer den speciellt inbjudna gästen Sten K. Jonsson, Midway. 15.15 
ska några av de ”goda exemplen”, särskilt framgångsrika projekt i Partnerskap Alnarp, redovisas. 
 



   

6. Nästa AU-möte  
Beslutades att hålla nästa AU-möte 24 oktober 08.30 
 

7. Avslutning 
Ordf. Roland von Bothmer tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 
Alnarp den 12 sep 2008 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Roland von Bothmer (ordförande)



                   
Partnerskap Alnarp Projektansökningar m.m. 12 september 2008        Bilaga 1 
             
Projektnr 
 

Projekttitel  Sökande  Beslut/ 
Partners 

Sökt nu från 
Partnersk 

Sökt totalt
från PA 

Projektets 
totalsumma 

Beslut 

319/08/Anim  Alnarps Grisdag 2008  Dan Rantzer, LBT  Beviljas 30 000 ur 
medlemsbudgeten 

30 000 30 000 46 200 30 000 

320/08MoM  Vintersvala inglasade 
miljöer 

Joel Magnusson, 
Alnarps Trädgårdslab 

Beviljas 30 000 ur 
medlemsbudgeten till 
planerad workshop 

30 000 30 000 70 000 30 000 

 
Tidigare villkorade ansökningar 

     

170/07/Anim  Semineringsrutiner i 
smågrisbesättningar… 

Anne‐Charlotte 
Olsson, LBT 

Beslut: kompletteringen 
godkänd 
SLF 

År 1:   68 000
År 2: 165 000 

233 000 År 1: 468 923
År 2: 468 923

 

245/07/006  Oljemetabolismen i 
rotknölar hos 
Nutsedge (Cyperus 
sp.)

Sten Stymne  Beslut: kompletteringen 
godkänd 
Syngenta Seeds AB 

250 000 250 000 500 000  

 
Återtagande av belopp 

     

203  Helgeå‐projektet  Anders Nilsson  Beslut: 100 000 återtas då 
projektet ej startats 

100 000 100 000  

174  Studie av 
odlingsvärda 
nischgrödor som idag 
importeras 

Thomas Björklund  Beslut: 50 000 återtas då 
projektet ej startats  
HIR Malmöhus 

50 000 50 000  

169  Hur får vi 
lantbrukaren att 
tjäna mer pengar? 

Thomas Björklund  Beslut: 28 000 återtas då 
projektet ej startats 

28 000 28 000  

 


