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PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2013-04-16 

 
Plats och tid: 16 april 2013 klockan 07.45-09.00, Slottet, Alnarp 
Närvarande: Håkan Schroeder (ordf.), Lisa Germundsson och Jan Larsson (sekr.) 

 
 

Anmält förhinder:  
 
 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll 
Lisa Germundsson gör en återrapportering på nästa styrgruppsmöte ang. hur ämnesgruppsmötena kan 
göras mer attraktiva. Det som diskuterades var att uppmana att bjuda in forskare för kortare föredrag och 
att ibland förlägga mötena som studiebesök. Frågan är även behandlad på sekreterarmötet 4 april. 
I samband med förnyelse av kontrakt ses medlemmar i ämnesgrupperna över och vilka mottagare av 
nyhetsbrev resp. organisationer önskar. 
 

3. Information från PA 
Det pågår diskussioner med två nya partners. Se även bilaga 2. 
 

4. Gemensam e-mail 
Beslutades att bibehålla mejladressen omvarldalnarp@slu.se med en ansvarig: Lena Johnson, men med 
fler läsare (Lena Eskilsson och Jan Larsson). Mejladressen kanslipartnerskapalnarp@slu.se stängs ner 
 

5. Verksamhetsberättelsen 
Lisa Germundsson och Jan Larsson fortsätter med arbetet som snart kan avslutas. Målet är att ha 
verksamhetsplanen klar innevarande vecka. 
 

6. Utveckling av samverkansformer 
Diskuterades olika regionala, nationella och internationella initiativ och hur Partnerskap Alnarp kan 
medverka.  
 

7. Kommande seminarier 
Lisa Germundsson arbetar vidare med Jordbruks- och trädgårdskonferensen 2014 . 
Diskuterades ett uppslag om mjölkproducentseminarium: ”Vad kan man göra för producenter med akuta 
finansiella problem”. Jan Larsson undersöker intresset. 
17 juni hålls ett seminarium inom animaliegruppen med Anders Herlin som ansvarig och med temat nya 
samverkansområden för forskning. 
Till hösten hålls preliminärt ett seminarium om växtskydd och ett annat om nematoder.  
Förberedelser inför visning av Lönnstorp 18 juni 2013 pågår. 
Följande ytterligare seminarier ligger tidigt i planeringsstadiet: 
Offentlig upphandling 
Nya tidens kooperation 
Handikappridning 
 
 
 



           
8. Brev till Partners 

Diskuterades utformning av ett utskick till partners bestående av ett brev från Lisa Germundsson, 
verksamhetsberättelsen samt nyhetsbrevet 2013-1.  
 

9. Projektansökningar 
Beslutades enligt bilaga 1. 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 

11. Nästa möte AU 
Beslutades att hålla nästa möte tisdag 15 maj kl 07.45 – 08.45 
 

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

 
 
 
 
Alnarp den 16 april 2013 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande)  



Bilaga 2:  
 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar 16 april 2013  
 
Projektnr 

 
Projekttitel Sökande Partners Sökt nu 

från 
Partnersk 

Proj.
total‐ 
summa 

Projekttid
Beslut, anmärkningar 

 
723/13/FoG, 
MoM 

Marknadsdriven odling i 
detaljplanelagda områden 

Anders Larsson Karlshamns 
kommun 

2013: 
160 000
2014: 
90 000 

622 000 Beslut: Projektet skickas till styrgruppen som Per 
Capsulam‐beslut efter vissa revideringar. Lisa 
Germundsson tar kontakt med sökande. 

724/13/FoG  Integrerad ogräsbekämpning i lök  David Hansson LRF 100 000 317 000 Beslut: Projektet skickas till styrgruppen som Per 
Capsulam‐beslut 
 

725/13/VO  SUF’s sommamöte 2013  Anders Nilsson 15 000 15 000 Beslut: beviljades 15 000 ur medlemsbudgeten. 

 
 


