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Anmält förhinder:  
 
 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll 
Konstaterades att inga kvarvarande ej åtgärdade punkter finns. 
 

3. Information från PA 
Hittills är 12 av 30 medlemmar vars avtalsperiod löper ut 1 juli klara för en ny period, tre medlemmar 
faller sannolikt ifrån (varav två beror på att Lantmännen tidigare haft tre olika medlemskap, det blir nu 
ett för hela Lantmännen, och ett på grund av att SBI-trading går ihop med The Absolut Company). 
 

4. Samarbete med rådgivningsorganisationer 
Diskuterades ett nytt upplägg på Jordbruks- och trädgårdskonferensen med ett kortare inledningspass 
och därefter uppdelat på tre grenar: växtodling, trädgård och husdjur och med ett betydligt aktivare 
samarbete med bl.a. rådgivningsorganisationer och samverkanslektorer. Lisa Germundsson och Jan 
Larsson arbetar vidare på upplägget. 
 

5. Finansiering, utveckling av samverkansformer 
Det kommer att gå in en ansökan till Länsstyrelsen i ett projekt i samarbete med Alnarps Inkubator 
(Håkan Isaksson) . Svar till SLU Skara ang. fortsatt samarbete utarbetas av Lisa Germundsson.  
 

6. Kontaktlistor 
Ett upplevt problem är att personer utanför Alnarp har svårt att nå rätt person inom SLU. Frågan 
diskuterades. En kontaktlista har nyligen gått ut till våra partners i samband med verksamhetsrapporten 
för 2012.  
 

7. Kommande seminarier 
Diskuterades seminarium i november i Kalmar i samarbete med Hushållningssällskapet i nära samarbete 
med rådgivare. Beslutades att Lisa Germundsson arbetar vidare med seminariet. 
Diskuterades ett uppslag om ett mjölkproducentseminarium: ”Vad kan man göra för producenter med 
akuta finansiella problem”. Jan Larsson har undersökt intresset, beslutades att tills vidare ligga lågt med 
detta. 
17 juni hålls ett seminarium inom animaliegruppen med Anders Herlin och Lisa Germundsson som 
ansvariga och med temat nya samverkansområden för forskning, inbjudan ligger ute. 
Ett seminarium om biogas i kombination med visning av Lönnstorp 18 juni 2013 kommer att 
genomföras, inbjudan ligger ute. 
Till hösten hålls preliminärt ett seminarium om växtskydd och ett annat om nematoder.  
Följande ytterligare seminarier ligger tidigt i planeringsstadiet: 
Offentlig upphandling 
Nya tidens kooperation 
Handikappridning 



           
8. Projektansökningar 

Beslutades enligt bilaga 1. 

9. Övriga frågor 
Meddelades att en inbjudan till SJMF-stämma inkommit, men att ingen har möjlighet att delta. 

10. Nästa möte AU 
Beslutades att hålla nästa möte tisdag 18 juni kl 08.30 
 

11. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet  

 
 
 
Alnarp den 15 maj 2013 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande)  



Bilaga 1:  
 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar 15 maj 2013   
 
Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners/ 
Kommentar 

Sökt nu 
från 
Partnersk 

Proj.
total‐ 
summa 

Proj.‐tid

726/Vo/13  Integrerad bekämpning i renkavle  Anders TS Nilsson Seminarium  3 900  3 900 5 feb 2013. Beslut: beviljades 3 900 ur 
medlemsbudgeten 

727/Anim/13  Workshop: Forskningsbehov och 
ökad samverkan inom 
animalieproduktionens system, 
djurmiljö och byggnadsfunktion 
 

Anders Herlin Workshop 10 000  13 000 17 juni 2013. Beslut: beviljades 10 000 ur 
medlemsbudgeten 

728/Vo/13  Svamptryck i höstvete beroende på 
etableringsmetod 
 

Allan Andersson Ex arbete 13 343   13 343 1305‐1405. Beslut: beviljades 13 200 ur 
medlemsbudgeten. Ett faktablad ska tas fram för att 
underlätta resultatspridning.   

729/Ind /13  Fältvandring Lönnstorp med 
avslutande biogasseminarium 
 

Lisa Germundsson Biogas Syd
Seminarium 

9 150  16 150 1305‐1405. Beslut: beviljades 9 000 ur 
medlemsbudgeten. 

730/Kom/13  Frukostseminarier 2013 
 

Jan Larsson Seminarier 25 000  25 000 1303‐1403. Beslut: beviljades 25 000 ur 
medlemsbudgeten. 

 
 


