
           
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 
 
 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2013-03-12 

 
Plats och tid: 12 mars 2013 klockan 07.45-09.00, Slottet, Alnarp 
Närvarande: Håkan Schroeder (ordf.), Dave Servin, Lisa Germundsson och Jan Larsson 

(sekr.) 
 
 

Anmält förhinder:  
 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll 
Beslutades att beställa lunch till styrgruppsmötet klockan 12.30 samt att Håkan Schroeder  ansvarar för 
avtackning  av  avgående ledamöter. 
 

3. Information från PA 
Beslutades att rekommendera styrgruppen att Lisa Germundsson övertar ordförandeskapet i ämnesgrupp 
Växtodling och ordförandeskapet i SPA. Dave Servin meddelade att kontraktsskrivandet med tidigare 
medlemmar i huvudsak flutit bra. 
 

4. Gemensam e-mail 
Beslutades att det inrättas en ny mejladress: omvarldalnarp@slu.se som läses av Lena Johnson samt att 
adressen monica.johannesson@slu.se kopplas via alias till denna adress.  
 

5. Administrativ projekthantering 
Meddelades att beviljade numrerade projektansökningar ej längre kan justeras av sökande. Vidare 
meddelades att registrator numera kan införa diarierutiner elektroniskt på enskilda projektansökningar. 
 

6. Uppslag examensarbeten 
http://student.slu.se skulle överta funktionen med att publicera förslag på examensarbeten, men så har 
inte skett. Beslutades att Jan Larsson undersöker saken samt undersöker möjligheterna att ha en ortsvis 
sökning. 
 

7. Kommande seminarier 
Diskuterades rapsseminarium 3 april, förmodligen kommer detta att senareläggas. Frukostseminarium 
kommer att anordnas 26 april med Kristofer Vamling. Program för höstmöte (28 nov) är i stort sett redan 
klart i nära samarbete med Lantmästarkåren och branschdagen trädgård  (18 dec) ligger långt fram i 
planeringen i nära samarbete med Alnarps Studentkår. Diskuterades jordbrukskonferensen, tas upp på 
styrgruppsmötet 22 mars. Diskuterades program för ”Växtodlingsseminarium med tre delar och med 
framtidsvisioner” (21 mars). 
 

8. Inför styrgruppsmötet 2013-03-22 
Punkter att ta upp utöver de obligatoriska: Jordbrukskonferensen, och ev. samarbete med LTH. 
Diskuterades ansökningar och budget inför projekten till styrgruppsmötet 22 mars och konstaterades att 
det sökts ca 4 milj. kronor ur projektbudgeten och att tillgängliga medel för helåret är ca 3,5 milj. kr. 
 
 
 
 



           
 

9. Projektansökningar 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt sex projekt behandlades. 
 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 

11. Nästa möte AU 
Beslutades att hålla nästa möte tisdag 16 april kl 07.45 – 09.00 
 

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

 
 
Alnarp den 12 mars 2013 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande)  



Bilaga 1: Projektansökningar 
 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar 12 mars 2013  
 
Projektnr 

 
Projekttitel Sökande Partners Sökt nu 

från 
Partnersk 

Proj.
total‐ 
summa 

Projekttid
Beslut, anmärkningar 

 
716/13/VO  Examensarbete om markfysikaliska 

egenskaper i fältförsök med olika 
bearbetningar, med och utan 
kontrollerad trafik 

Lena Holm
 

Examensarbete 15 680 15 680 13‐01 
Beslut: beviljades 15 600 ur medlemsbudgeten 

717/13/VO  Växjö möte 2013 Dave Servin Swedbank AB 35 000 327 000 14‐03
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten 

718/13/VO  Växtodlingsseminarium med 3 delar – 
med Framtidsvisioner 

Jan Larsson duPont, Nordic
Sugar (ex.arbete) 

7 400 13 400 14‐03
Beslut: beviljades 7 400 ur medlemsbudgeten 

719/13/VO  
Ind 

Optimalt radavstånd och planttäthet i 
biogasmajs 

Sven‐Erik Svensson Skånska Biobränsle‐
bolaget (ex.arbete) 

35 000 45 000 14‐03
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten 

720/13/VO 
Ind 

Betydelsen av fosforstartgiva till 
biogasmajs ‐ placering och storlek – 
hur påverkas ekonomin? 

Sven‐Erik Svensson Skånska Biobränsle‐
bolaget (ex.arbete) 

35 000 45 000 14‐03
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten 

721/13/Kom  Synliggöra kandidatarbete vid 
Campus Alnarp trädgårdsutbildningar 
genom publicering i LTJ 
fakultetens faktablad till fritids‐ och 
koloniträdgårdsodlare 

Lotta Nordmark (Info‐blad) 18 800 18 800 14‐03
Beslut: beviljades 18 800 ur medlemsbudgeten 

 


