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Plats och tid: 28 februari 2012 klockan 16.00-17.30, Slottet, Alnarp 
Närvarande: 
 

Tiina Sarap (ordf.), Dave Servin, Håkan Schroeder 
och Jan Larsson (sekr.) 
 
 
 
 

1. Välkommen 
Ordf. Tiina Sarap hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Uppföljning tidigare protokoll 
Medlemsaktivitet 14 mars. Ansvarig för tårtkalaset denna jubileumsdag är Anette Neldestam. 
Beslutades att Jan Larsson skyndsamt tar kontakt med henne i syfte att bjuda in 
partnerskapsmedlemmarna. 
Angående underlag som visar projekt med fleråriga engagemang och i övrigt frågor kring budgeten 
beslutades att Jan Larsson med hjälp av Lena Eskilsson upprättar en lista över 3-åriga projekt som 
beviljats för 2 år och där det således är stor sannolikhet att det inkommer en fortsättningsansökan.  
Årets budget för PA genomgicks. Konstaterades att till förfogande i projektbudgeten finns ca 3,8 milj. 
kronor för 2012. 
Adresslistan på partnerskapsmedlemslista behöver en genomgång inför inbjudan till festligheterna 25 
september (Alnarp 150 år). Jan Larsson och Dave Servin verkställer senast under maj månad. 
 

3. Information från PA 
Nya partnerskapsmedlemmar är Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB (Kalmar med omnejd), The 
European Spallation Source ESS AB, Ystadortens 20-mannaförening och Watreco AB. Stina Werners 
Stiftelse och Högestad har utträtt, för båda dessa gäller dock att de återfinns som delfinansiärer i 
innevarande projektansökningar, varför de ev. kan komma att återinträda som medlemmar. Antalet 
medlemmar är i dagsläget 84 st, högsta antalet någonsin.   
 

4. Jordbruks- och trädgårdskonferensen, höstmötet 
Det finns ca 120 personer anmälda till årets konferens varav ca hälften är studenter. Planeringen inför 
nästa års konferens har redan startat. Temat kommer att bli GMO och datumet är onsdagen den 27 feb 
2013. Beträffande höstmötet är datum bestämt till 22 november 2012. Jan Larsson har inbokat 
planeringsmöte med representanter för samtliga studenter inom fakulteten i nästkommande vecka. 
 

5. Studentkontakt.slu.se 
Informerades om att den tjänst som PA drivit avseende att underlätta för forskare och organisationer att 
finna studenter till examensarbeten och vice versa tar ett nytt steg genom att tjänsten genomarbetas och 
utökas till att även omfatta att underlätta praktik- och projektkurser. Dessutom finns nu tydligare 
försäkringar om att tjänsten kommer att stöttas från utbildningsorganisationen vid fakulteten. 
 

6. Projektansökningar 
En principiell fråga om examensarbeten med företag involverade som inte är medlemmar diskuterades. 
AU föreslår till Styrgruppen att PA inte ska bevilja medlemsmedel till examensarbeten där icke medlem 
utgör ett viktigt inslag. 
Tre ansökningar beslutades enligt bilaga 1. 
 



           
7. Övriga frågor 

Ordf. meddelade att Vetenskapsrådet fått insikt i att inte enbart uppdragsutbildning är ett mått på ett 
lärosätes interaktion med näringslivet, även företeelser som Partnerskap Alnarp är viktiga. 
  

8. Nästa möte AU 
Beslutades att hålla nästa möte fredag 23 mars klockan 09.30-11.30. 
 

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

 
 
Alnarp den 28 februari 2012 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Tiina Sarap (ordförande)  



Bilaga 1: Projektansökningar 
 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar 28 februari 2012           
             
Projektnr 

 
Projekttitel Sökande Partners Sökt nu 

från 
Partnersk 

Sökt totalt
från 
Partnersk 

Proj.
total‐ 
summa 

Beslut, anmärkningar

631/12/VO  Workshop skördeutveckling ‐ 
förklaringar och behov för åtgärder 

Dave Servin, Partnerskap 
Alnarp 

Odling i Balans 8 500 8 500 22 500 Beslut: beviljades 8 500 ur medlemsbudgeten 

632/12/VO  Stallgödsel och biogödsel på bästa 
sätt 

Dave Servin, Partnerskap 
Alnarp 

33 000 33 000 33 000 Beslut: beviljades 33 000 ur medlemsbudgeten 

 
478/10/Bio 
 

Biogasgrödor i ett uthålligt 
odlingssystem 
 

Jan‐Erik Mattsson
SLU Område Jordbruk 
Alnarp 

Sysav Utveckling AB År 2010 
220 000 

År 2010 
220 000 

År 2010 
555 000 

Beslut 2010‐05‐14: Beviljades upp till 220 000 
kr ur projektbudgeten under förutsättning att 
adekvat motfinansiering presenteras. AU kan ta 
beslut i ärendet. 
Beslut: AU ber sökande att inkomma med mer 
detaljerade uppgifter om projektet och dess 
finansiering. 

 


