
           
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2017-02-07 

 
Plats och tid: 7 februari 2017 klockan 09.30 – 11.00, Slottet, Alnarp 
Närvarande: 
 
Anmält förhinder 

Håkan Schroeder (ordf.), Lisa Germundsson, Kristina Wallertz 
och Jan Larsson (sekr.) 
Eric Agestam 
 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll  
Diskuterades om möjligheten att engagera Föreningen Alnarpsveteranerna. Lisa Germundsson för 
diskussionerna vidare. Kontakt har tagits och engagemang inom alumnverksamheteten har diskuterats. 
Beslutades tidigare att ha en översyn vad gäller rutinerna kring lägesrapporter och slutrapporter. Översynen 
har genomförts av Lisa Germundsson och Kristina Wallertz. Alla rutiner har gåtts igenom och nya reviderade 
rutiner finns framtagna. Den nya versionen godkändes. 
Beslutades att lägga till funktionen att kunna sortera ut faktablad i projektdatabasen vilket också har 
genomförts. 
Beslutades att arbeta för en lösning med möjlighet att skicka SMS till studentgrupper. Jan Larsson fick i 
uppdrag att arbeta vidare på detta och lösningen finns på PA’s hemsida för de som har loggat in med högsta 
behörighet. 
”Fröpengar” från Vinnova: en prioritering hur dessa medel, totalt ca 800 000 kr, ska disponeras måste fram. 
Diskuterades rimliga projekt att använda dessa medel till. Former för fakultetsöverskridande samarbete skulle 
kunna utvecklas till ett mer konkreta projekt liksom samarbeten mellan SLU och andra universitet, t.ex. inom 
livsmedelsområdet eller skogsområdet. Instruktioner väntas från Erik Fahlbeck. 
 
 

3. Information från PA 
Vägledning ansökningar. Ny reviderad version godkändes. 
Träff med de ansvariga inom utbildning skog genomföras 7 februari, rapport ges på nästa möte. 
Mallavtal, avtalet som föreslås till sökande av beviljade projekt i deras kontakt med medfinansiärer, behöver 
revideras. Lisa Germundsson tar fram ny reviderad version. 
Mentorprogram kör igång. 24 adepter, vilket är nytt rekord, har anmält intresse, nu pågår arbetet med att finna 
24 mentorer. 
Marknadsföring av seminarier till studenter. Beslutades att i samband med beviljandet i AU också kort ta upp 
mot vem seminariet ska marknadsföras och hur.  
Marknadsföring av PA’s exjobbspool. Beslutades ta kontakt med kårerna för diskussion om marknadsföring 
av detta. Diskuterades vidare hur denna verksamhet kan marknadsföras och utnyttjas. Beslutades att arbeta 
vidare med detta med högsta prioritet. 
 

 
4. Planerade aktiviteter i övrigt, bilaga 2 

 Utöver bilaga 2 finns följande aktiviteter planerade lite längre fram i tiden: 

 Nov 2018 Vitinord Lotta Nordqvist 

  



           
  

5. Projektansökningar 
Beslutades att Hemmesdyngefonden fortsättningsvis kan användas till att stödja examensarbeten förutsatt att 
examensarbetet är i linje med fondens stadgar. 
Projektbedömningar inför 30 mars. Beslutades att inte kräva in sifferbedömningar från ämnesgruppansvariga men att 
meddela att bedömningsgrunderna fortfarande är lika viktiga och ska tillämpas fullt ut i ämnesgruppens bedömning av 
projekt.  
Beslutades enligt bilaga 1, totalt fem projekt beviljades, varav30 000 ur Hemmesdyngefonden och ytterligare 89 600 
ur medlemsbudgeten. Dessutom beslutades om förlängning av ett projekt. 
 

6. Övriga frågor 
Testbänken Alnarp. Diskuterades hur Alnarps egendom kan nyttjas i undervisning och forskning mer aktivt än i 
dagsläget. 
Faktablad. Är faktablad rätt form för att sprida den kunskap som tas fram? Beslutades om en genomgång av i vilka 
sammanhang som faktabladet är det bästa sättet att förmedla kunskap. Håkan Schroeder i samverkan med 
kommunikatörerna arbetar vidare och ärendet tas upp på styrgruppsmötet.  
Beslutades att årsredovisningen från Partnerskap Alnarp på redovisningen från respektive ämnesgrupp ska innehålla 
genomförda seminarier och publicerade faktablad. 
 

7. Nästa möte  
Nästa möte bestämdes till 7 mars 14.00 – 15.30. 

8. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet  

 
 
 
 
Alnarp den 7 februari 2017 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)    Håkan Schroeder 



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
Projektnr  Projekttitel Sökande Partners/ Kommentar Sökt nu

från PA 
Projektets

totalsumma 
Projekttid, beslut

1033/17/VO  Sockerbetans förmåga att läka 
frostskador i fält 

Sven‐Erik 
Svensson 

NBR
Examensarbete 

30 000 64 800 1611‐1707
Beslut: beviljades 30 000 kr ur Hemmesdyngefonden och 
ytterligare 2 000 ur medlemsbudgeten till handledningen. 
 

1034/17/Kom  Alnarpskonferensen 2017  Lisa 
Germundsson 

LRF Skåne
Seminarium 
 

18 000 28 000 1612‐1712
Beslut: beviljades 18 000 kr ur medlemsbudgeten. 

1035/17/Kom  Nationell forskarkonferens inom
arbetslivsforskning‐ FALF 2017 
 

Peter Lundqvist Region Skåne
LRF Skåne 
Seminarium 

35 000 >35 000 1702‐1802
Beslut: beviljades 35 000 kr ur medlemsbudgeten. 

1036/17/FoG  Yrkesmässig odling av kålväxter Lisa 
Germundsson 

Hushållningssällskapet 
Skåne 
Seminarium 

2 600 3 600 1702‐1802
Beslut: beviljades 2 600 kr ur medlemsbudgeten. 

1037/17/Kom  Hybridaspens utveckling på 
skogsmark 

Pelle Gemmel LRF Skåne
Seminarium 

18 000 28 000 1612‐1712
Beslut: beviljades 30 000 kr ur medlemsbudgeten. plus 
ytterligare 2 000 ur medlemsbudgeten till handledningen. 
 

 
 
 

936/15/Kom  Pilotprojekt EIP‐ hjälp till lantbrukare 
och trädgårdsföretagare 

Lisa Germundsson LRF Skåne 
LRF Halland  
Gröna Näringens 
Riksorganisation GRO 

90 000 kr 90 000 kr 1510‐1610
Beslut 20151126: Beviljades 90 000 ur 
PA:s medlemsbudget. 
 
Beslut: projektet har inte kunna avslutas 
och förlängs till 2017 12 31. 

 
 



Bilaga 2 

Mötesplatser 2017 
   
Ämnesöverskridande 
2017‐01‐25    Alnarpskonferensen 
2017‐04‐26    Agroecology day 
2017‐09‐15    Frukostseminarium 
2017‐11‐23    Lantmästardag 
2017‐11‐15    Branschdag Trädgård  

  
KCF     
2017‐01‐17    Regionalt företagsledningsseminarium Örebro 
2017‐01‐31    Regionalt företagsledningsseminarium Vreta Kluster 
2017‐02‐07    Regionalt företagsledningsseminarium Karlstad 
2017‐02‐09    Regionalt företagsledningsseminarium Alnarp 
2017‐02‐10    Regionalt företagsledningsseminarium Kristianstad 
2017‐02‐16    Regionalt företagsledningsseminarium Kalmar 
2017‐02‐27    Regionalt företagsledningsseminarium Skara 
2017‐02‐28    Regionalt företagsledningsseminarium Varberg 
2017‐03‐01    Regionalt företagsledningsseminarium Falun/Borlänge 
2017‐03‐07    Regionalt företagsledningsseminarium Gotland 
2017‐03‐23    Regionalt företagsledningsseminarium Uppsala 
2017‐03‐27    Regionalt företagsledningsseminarium Östersund 
2017‐03‐28    Regionalt företagsledningsseminarium Sundsvall 
2017‐04‐05    Regionalt företagsledningsseminarium Umeå 
2017‐04‐06    Regionalt företagsledningsseminarium Piteå 

   
Animalieproduktion  

 Alnarps Grisdag 

 Alnarps Mjölkdag 

 Alnarps Nötköttsdag 

  
Biobaserade industriråvaror 

     

   
 

Frukt och 
grönt 

 

2017‐01‐19    Äppelträff 
2017‐02‐17   Lagringspotential i äpple 
 
Marknad och management 
2017‐02‐06    Digitalisering av lantbruket ‐ när och hur sker den stora revolutionen? 

   
 

  
 

Skog   
 

 Hybridlärk – fluga eller framtid 
 
Växtodling     



Bilaga 2 

   
 

2017‐01‐31    Uthållig kontroll av gräsogräs 2017 
2017‐05‐08 

   
GCIRO (teknisk konf odling av oljeväxter), Sveriges Frö‐ och Oljeväxtodlare (8‐
11 maj) 

2017‐06‐19    Visning av fältförsök på Lönnstorp 
2017‐06‐28    Borgeby Fältdagar, 28‐29 juni 
2017‐12‐05  Växjö möte (5‐6 dec) 

    

  

Jordbearbetning 
Feromoner för naturvård 

 


