
                
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2019-06-19 

 
Plats och tid: 
 

19 juni 2019 klockan 15.00 – 16.30, Wisteria, 2:a våningen Slottet 
 

Närvarande: 
 
 
Anmält förhinder 

Håkan Schroeder (ordf.), Carl-Otto Swartz, Camilla Zakrisson Juhlin, Kristina 
Santén och Jan Larsson (sekr.). 
 
Henrik Bohlenius 
 
 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll  
 
Arbetsuppgifter för styrgruppsmedlemmar behöver förtydligas, verksamhetsledaren är ansvarig för detta 
förtydligande. I samband med detta görs även en översyn över hur beslut i styrgruppen, t.ex. beviljade 
projekt, kommuniceras ut till medlemmar och andra intressenter. Rutiner för uppdatering av ”Det här är 
Partnerskap Alnarp” behöver tas fram. Carl-Otto Swartz och Jan Larsson samråder med Kristina Santén. 
Ärendet tas upp styrgruppsmötet i november. 
 
Instruktionerna för projektansökningar och processen ska uppdateras, ansvariga Carl Otto Swartz och Jan Larsson. 
I uppdraget ingår även att ta fram en version på engelska. 
 
På alla faktablad anges ”LTV-faktablad”. AU diskuterade frågan på ett tidigare möte och landade i att 
undersöka möjligheten att kalla faktabladen för ”SLU Fakta Alnarp”. Frågan undersöks nu vidare av 
verksamhetsledaren i samverkan med kommunikatören, Sydsvensk Skogsvetenskap och PA’s 
kommunikationsgrupp och ett förslag kommer att föreligga inom kort. Frågan drivs nu av dekan. 
 
 

3. Information från PA 
 
Val av ny administratör bland 70 sökande är gjord, men är inte officiell ännu. 
 
Venture Lab-projektet löper ut i juli, men har förlängts till januari 2020. Fortsättning ska ske enligt beslut 
projekt nr 1184. Lunds Universitet gick ursprungligen in med 120 000 i det första projektet, men avser inte 
att förnya avtalet, deltar dock gärna i samarbetet. Region Skåne har sänkt sin del från 120 000 till 100 000, 
vilket kompenseras av att SLU Holding höjer sin del. Institutionerna vid LTV-fakulteten kommer att 
tillfrågas om att stödja verksamheten och ersätta den del som inte längre finansieras av Lunds universitet. 
Dessa förändringar innebär att ett nytt avtal måste upprättas med SLU Holding. 
 
Strategisk förfinansiering. En del projekt uppkommer akut p.g.a. någon företeelse och det kan inträffa att 
t.ex. sådd måste ske innan projektet hunnit behandlas i styrgruppen. Önskemål har framförts om att AU i fall 
som detta skulle kunna bemyndigas att bevilja mindre startbidrag i akutlägen (max 35 000 kr) som senare 
räknas av mot beviljat belopp om projektet beviljas. Beslutades att införa denna möjlighet med finansiering 
från projektbudgeten, men att det ska ske med stor återhållsamhet. 
 
Det hölls ett möte med ämnesgruppssekreterare 13 juni där det bl.a. framfördes att den snart anställde 
administratören ska delta på ämnesgruppsmötena och kan där bl.a. vid behov föra protokoll. Vidare 
diskuterades hur fler anställda i medlemsföretagen ska få tillgång till information från PA. 



                
En annan fråga på mötet med ämnesgruppssekreterarna gällde hur successionen av ämnesgruppssekreterare 
ska ske, det börjar i något fall bli akut. Åtgärden är att om möjligt försöka få med yngre medarbetare på 
ämnesgruppsmötena.  
 
Förberedelserna inför Borgeby fältdagar är i stort sett klart, PA kommer bl.a. att på scen intervjua något 
medlemsföretag om vad det innebär att vara PA-medlem. 
 
PA-flyern är uppdaterad så att den överensstämmer med SLU’s nya grafiska profil. 
 
 

4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Framgår i bilaga 2 
 

  
5. Per capsulam 

En omröstning per capsulam har genomförts med två frågor 
1. Godkännande av verksamhetsberättelsen: fick sex ja-röster och noll nej-röster 

Beslutades att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna 
2. Vid styrgruppsmötet 5 april 2019 avslogs projekt nummer 1194 med motiveringen att projektplan 

saknas. Projektplan fanns, men fanns inte tillgänglig för styrgruppen,. Lydelse på beskrivning av 
ärendet vid förfrågan till ledamöterna:  
Vid styrgruppsmötet 2019-04-05 avslogs projektansökan 1194 med titeln Arbuscular mykorrhiza 
och växtstimulerande preparat påverkan på etablering , tillväxt och utveckling av vinplantor (Vitis 
vinifera) under svenskt förhållande från Lotta Nordmark och med den nya medlemmen Kullabergs 
vingård som part. Avslag skedde med motiveringen att projektplan saknades. Emellertid fanns en 
projektplan, som dock kommit på avvägar. Ansökan är på 67 000 för 2019, 67 000 för 2020 och 
80 000 för 2021.   
Som ledamot i styrgruppen har du att ta ställning till denna projektansökan med antingen ditt bifall 
eller ditt avslag. Dessutom kan du enligt c ge synpunkter som kommer att beaktas av AU vid beslut. 
a. Ja, AU bemyndigas att bevilja för år 1 och 2, maximalt 67 000 kr/år ur projektbudget LTV 
b. Avslag 
c. Eventuella synpunkter att ta med till AU’s beslut 
Resultat av omröstningen var att fem röstade på alt. a, och noll på alternativen b. och c. och en 
avstod. Beslutades att bevilja projekt 1194 med 67 000 + 67 000 kr ur projektbudgeten. 
 
 

6. Projektansökningar 
Seminarier genomförs ofta som del i ett projekt eller som del i en kurs. Ersättning till arrangören för att t.ex. 
göra program, kontakta föreläsare och liknande utgår inte. Emellertid är det inte ovanligt att en förfrågan om 
ett seminarium ställs från en extern part och att någon eller några vid SLU sedan står för arrangemanget. Det 
har förts fram en förfrågan om det inte vore rimligt att det bland kostnaderna i fall som dessa även kan tas 
upp ett arvode för den som gör eller hjälper till med arrangemanget. Beslutades att denna möjlighet ska 
finnas, men att det beslutas av AU i varje enskilt fall och att sökande inte söker till denna del utan bara 
framför önskemål. Maxbeloppet på 35 000 för seminarier får inte överskridas inklusive denna 
administratörsersättning. 
 
Projekt 1169 har ett villkor i beslutet: Beslut 2018-11-23: beviljades 300 000 ur projektbudget LTV, 150 000 för 
2019 och 150 000 för 2020 under förutsättning att en försöksplan presenteras. AU beslutar om försöksplanen. 
Beslutades att godkänna den försöksplan som inkommit. 
 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt 4 ansökningar beviljades med 97 300 kr ur medlemsbudgeten. 
 

  
 

7. Övriga frågor 
Kerstin Rietz, Länsstyrelsen, kallar ca fyra gånger per år till möte kring utveckling av landsbygdsföretag. 
Inbjudan går till Kristina Santén och frågan ställs om någon annan är intresserad av att medverka då Kristina 
Santén har svårt att hinna med alla uppdrag. Håkan Schroeder tar kontakt med Kerstin Rietz i ärendet. 
 
 
 



                
8. Nästa möte 

Nästa möte ät bestämt till tisdag 27 augusti med styrgruppen. klockan 09.30. Nästa möte med AU hålls tisdag 10 
september 14.00 i Wisteria, Slottet. Nästa möte i styrgruppen hålls torsdag 21 november klockan 09.30 – 13.00 
  
 

9. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 

 
 
Alnarp den 19 juni 2019 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)            Håkan Schroeder (ordf.)



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
Projektnummer  Projekttitel Sökande Partners/ Kommentar Sökt nu

från PA 
Projektets

totalsumma 
Projekttid, beslut

1194/Trg/2019  Arbuscular mykorrhiza och 
växtstimulerande preparat 
påverkan på etablering… 

Lotta 
Nordmark 

Kullabergs vingård 2019:67 000
2020:67 000
2021:80 000 

2019:67 018
2020:66 908
2021:80 498 

1905‐2202
Beslut 2019‐04‐05: avslag då projektplan saknades. 
Beslut nu: beviljades 67 000 kr per år för åren 2019 och 
2020 ur projektbudgeten. 

1215/Skog/ 
2019 

Framtider för Helge åns 
avrinningsområde ‐ en syntes 
mellan fyra framtidsstudier 

Vilis Brukas Seminarium 35 000 35 000 1911‐1912
Beslut: avslag med motiveringen att mötet är för 
forskarinternt. För stöd krävs att  fler partners  ges 
möjlighet att delta och att resultatet har en tydlig 
målsättning av bidra till samverkan mellan 
forskning/utbildning och praktik. 

1216/Komm/ 
2019 

Medverkan på Borgeby fältdagar 
2019 

Lena Johnson Seminarium 9 800 9 800 1906‐2006
Beslut: beviljades 9 800 ur medlemsbudgeten 
 

1217/VO/ 2019  Markkol ‐ Fältvandring och 
seminarium Vad vet vi om markkol 
idag 

Johannes 
Albertsson 

Jordbruksverket, RISE 
Seminarium 

17 500 17 500 1906‐1909
Beslut: beviljades 17 500 ur medlemsbudgeten 
 

1218/Skog/ 
2019 

Utvärdering av tillväxtmodeller för 
ek och bok 

Emma 
Holmström 

Skogsstyrelsen Region 
Syd, examensarbete 

30 000 30 000 1905‐2005
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten. Av det 
beviljade beloppet avser 5 000 ersättning till handledaren. 
 

1219/Trgrd/ 
2019 

Kan arbuscular mycorrhizal 
och/eller biostimulerande 
aminosyror påverkar vegetativ och 
rottillväxt på Vitis vinifera i kalla 
klimat. ‐ En fältstudie i södra 
Sverige 

Lotta 
Nordmark 

Kullabergs vingård, 
examensarbete 

35 000 35 000 1905‐2005
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten 
 

   



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser fr.o.m. juni 
 
 

Trädgård 

2019-11-13 Branschdag Trädgård   
Växtodling 

2019-06-04 SUF s sommarmöte 2019: hur har de satsningar som gjorts utnyttjas i praktisk växtförädling  

2019-06-17 Mark-kol Sven-Erik  

2019-06-18 Bioeconomy Business Development & Innovation Thomas Prade Thomas.Prade@slu.se   
Skog 

2019-06-10 För ett bättre landskap - Mer lövträd och effektiv naturvård  

2019-08-27 FRAS exkursion Barkborreskador och alternativ till gran Emma Holmström   
Totalt 6 seminarier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


