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1. Välkommen 
Roland von Bothmer hälsade välkommen. 
 

2. Möte med Marknad & Managementgruppen 1 juni 
Informerades om att ordf. Bengt Persson, har idéer kring mat och forskning och han ville gärna 
involvera Magnus Lagnevik, professor från LU, som har haft diverse samarbete gentemot Alnarp. 
Magnus kommer till mötet 1 juni. En viktig princip inom PA är att medel till forskning som bedrivs i 
Lund inte ska finansieras via LTJ’s budget. För att bevaka detta och för att ge tyngd i mötet har därför 
Tiina Sarap inbjudits till mötet (hon kan fr.o.m. 15.00). Viktigt är att en adekvat inbjudan går ut till 
M&M-gruppen, vilket Dave Servin och Jan Larsson skyndsamt författar och skickar ut. 
 

3. Medlemsläget 
35 av de 83 medlemsorganisationernas avtal har nyligen löpt ut eller löper ut 2010-06-30. Diskuterades 
hur kontakt för nya avlat ska administreras. 
 

4. Mentorskap 
På senaste mötet i kommunikationsgruppen togs en fråga upp om det skulle vara fruktbart med någon 
typ av mentorskap-light innebärande att nyanlända studenter inom lantmästarprogrammet och 
Trädgårdsingenjörs/Hortonom-programmen tillfrågas om de är intresserade att få en mentor. För de som 
så önskar är avsikten sedan att i första hand bland partnersföretagen finna lämpliga personer som kan ha 
en viss kontinuerlig kontakt med ett fåtal studenter, kanske 2-3 gånger per år. Fördelen för 
organisationen är kontakt med yngre människor i branschen, ytterligare en väg in mot SLU och 
möjlighet att få frågor belysta mer naturligt i projektarbeten/examensarbeten. Fördelen för studenten är 
kontakt mot näringen, kollektivt dessutom en stor kontaktyta, en möjlighet att vid studentarrangemang 
ha lättare att engagera företag/organisationer, underlätta projektarbeten/examensarbeten m.m. Någon 
sondering bland medlemsorganisationerna är inte gjord, möte med utvalda representanter för LMK 
kommer att ske 26 maj 10.00 och ASK 27 juni 15.00 för att sondera ett rimligt upplägg, ambitionsnivå 
etc. Beslutades att Dave Servin tar med detta i ett utskick till medlemsföretagen. 

  
4. Projektansökningar 

Beslutades att projekt nr 343, Landsbygdsutveckling – konferens återtas liksom projekt 133 Fältförsök 
rörande samband mellan näringsupptag och knoppvila hos plantskoleväxter. 
Beviljades projekt nr 457 enligt bilaga 1. 
Beslutades enligt bilaga 1. 
 

5. Övrigt 
Inga övriga frågor behandlades. 



           
6. Nästa möte 

Beslutades att hålla nästa möte 28 juni 8.30 
 

7. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 
 
 
Alnarp den 19 maj 2010 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Roland von Bothmer (ordförande)



                  

                              Bilaga 1 
 
Kompletterade/villkorade ansökningar 
 
 

Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners Sökt nu
från 
Partnersk 

Sökt totalt
från 
Partnersk 

Proj.
total‐ 
summa 

Beslut

457/10/FoG  Ökad smakkvalitet i ärter – 
nya metoder för detektion av 
bismak samt bättre hållbarhet 

Marie Olsson
SLU Område 
Hortikultur, Alnarp 

Findus R&D AB År 2010 
74 000 kr 
År 2011  
405 000 kr 

År 2010 
74 000 kr 
År 2011  
405 000 kr 

År 2010 
148 000 kr 
År 2011  
810 000 kr 

Beslut 2010‐03‐25: projektet 
intressant men återremitteras med 
hänvisning till att det behöver en 
översyn vad gäller budgeten. Beslut 
tas i styrgruppen. 
Beslut 2010‐05‐12: omarbetas 
projektansökan med ny budget har 
inkommit. Ärendet skickas till 
styrgruppen för ett Per Capsulam‐
beslut omgående. 
Beslut 2010‐05‐19 : efter Per 
Capsulan‐förfrågan beslutar AU att 
bevilja projektet med 180 000 för 
2010 och 250 000 för år 2011. 

 


