
           
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2015-12-17 

 
Plats och tid: 17 december 2015 klockan 07.30 - 08.30, Slottet, Alnarp 
Närvarande: Håkan Schroeder (ordf.), Lisa Germundsson, Karin Hjelm och Jan Larsson 

(sekr.) 
 
 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll  
 AU ska arbeta vidare på att få till ett förenklat förfarande då det gäller hanteringen av medel till 

examensarbeten. Jan Larsson undersöker saken. 
 Anvisningarna till projektansökningar innebärande att om styrgruppen beslutar om ett belopp som 

väsentligt avviker från sökt belopp så måste en reviderad budget för projektet redovisas av sökande, 
ansvarig Lisa Germundsson. I uppdraget ligger också att ta fram anvisningar för delrapporter.  

 Webb-sändning av seminarier: en ansökan håller på att göras i samarbete med Infrastruktur. 

3. Information från PA 
Länsstyrelsen Skåne har tecknat en ny treårsperiod som medlem i Partnerskap Alnarp. 

  
4. SLF’s regionala medel 

Senast 28 januari kan medel sökas till projekt inom jordbruk och trädgård och aktuellt belopp är 250 000. PA 
har samordnat och varit sökande för liknande satsningar från SLF de senaste åren. I årets ansökan är regional 
anknytning en nödvändig ingrediens. Förslag att söka till fördjupningsgrupper inom trädgård, i samarbete med 
Tillväxt Trädgård som en del i att både stärka den regionala utvecklingen men också få möjlighet att utveckla 
samverkansformerna. De befintliga strukturerna bör göra det möjligt att bli operativ snabbt.  Lisa 
Germundsson kontaktar Johan Ascard för fortsatt hantering av ansökan. 
 

5. Enkät FoU-projekt 
Frågan bordlades p.g.a. tidsbrist 
 

6. JTI 
Det har hittills funnits ett ömsesidigt medlemskap där PA är medlem i stiftelsen JTI och JTI är medlem i PA. 
PA’s nytta upplevs som begränsad medan JTI har fler fördelar. Beslutades att utreda vilket erbjudandet är från 
JTI, d v s vilken nytta PA har av ett framtida medlemskap i JTI. Lisa Germundsson ansvarar för denna 
utredning.  
 

7. Partnerskap SLU 
Framskridna planer finns på ett övergripande SLU Partnerskap med en inledandande inriktning mot djur. 
Beslutades att Lisa Germundsson för samtalet vidare där det bl.a. ska poängteras att SLU Partnerskap är en del 
i ett större samverkansarbete inom SLU. Vidare att det inte räcker med en djursatsning utan det behövs fler 
piloter och det behöver visas hur valet av piloter svarar på de olika utmaningar som SLUs 
samverkansverksamhet står inför både ur ett externt och internt perspektiv. 

 
  



           
 

8. Planerade aktiviteter i övrigt 
   

 Början 2016 Skoglig patologi  

 27 jan Jordbruks och Trädgårdskonferens Lisa Germundsson 

 27 jan Omvärlds- och marknadsseminarium 
företagsledning 

Ove Karlsson 

 8-9 feb Lökkonferens Lisa Germundsson 

 Rotröta  

 Rapsdag Lisa Germundsson 

 Maj 2017 GCIRO (teknisk konf odling av oljeväxter) Albin Gunnarsson 

 Nov 2018 Vitinord Lotta Nordqvist 

 Kulturlämningar i landskapet Jan Lannér 

 Seminarium om biogassubstrat  

 Innovationscentrum för vegetabiliska baserade drycker Anders Carlsson 

  
9. Projektansökningar 

Beviljades enligt bilaga 1, totalt sex projekt. Tre nya seminarier beviljades totalt 53 300 ur medlemsbudgeten, ett 
tidigare seminarium beviljades 15 228 i tilläggsanslag och två examensarbeten beviljades totalt 40 000 kr ur 
medlemsbudgeten. 
 

10. Övriga frågor  
Detta var sista mötet med Karin Hjelm närvarande och hon avtackades för sin insats.  
 

11. Nästa möte  
Beslutades hålla nästa AU-möte tisdag 19 jan klockan 08.00-09.00 
 

12. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

  
 
 
 
 
Alnarp den 17 december 2015 
 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder 
 
 



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
Projektnr  Projekttitel Sökande Partners/ Kommentar Sökt nu

från PA 
Projektets

totalsumma 
Projekttid, beslut

944/15/Kom  Lantmästardagen 2015  Jan Larsson Seminarium 25 000 kr 25 000 kr 1511‐1611
Beslut: beviljades 25 000 ur medlemsbudgeten 

945/15/Ind  Ytfuktens inverkan på sockerbetans 
lagringsduglighet vid minusgrader 

Sven Erik 
Svensson 

Examensarbete,
Nordic Sugar AB 

32 500 kr 72 500 kr 1512‐1612
Beslut: beviljades 32 500 ur medlemsbudgeten 

946/15/Anim  Nyfödda spädgrisars hud‐ och 
rektaltemperatur i två olika 
inhysningssystem 

Jos Botermans Examensarbete 7 500 kr 7 500 kr 1512‐1608
Beslut: beviljades 7 500 ur medlemsbudgeten 

947/15/MoM  Omvärlds‐ och 
marknadsseminarium 

Jan Larsson Seminarium 21 000 kr 21 000 kr 1512‐1612
Beslut: beviljades 21 000 ur medlemsbudgeten 

948/15/FoG  Lökkonferens Lisa 
Germundsson 

Seminarium 7 300 kr 17 300 kr 1512‐1608
Beslut: beviljades 7 300 ur medlemsbudgeten 

843/14/MoM  Alnarps Jordbruks och 
trädgårdskonferens 2015 
 

Lisa 
Germundsson 

LRF Skåne 60 000 kr 79 000 kr Beslut 2014‐11‐28: beviljades 60 000 ur 
medlemsbudgeten. 
Konferensen gick med 15 228 kr i underskott. Beslutades 
att bevilja ytterligare 15 228 ur medlemsbudgeten. 
Noterades att konceptet för konferensen är ändrad i 
billigare riktning. 

 


