
                
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

 
Plats och tid: 
 

10 sept 2019 klockan 14.00 – 15.30, Wisteria, 2:a våningen Slottet 
 

Närvarande: 
 
 
Anmält förhinder 

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

1. Välkommen 
Tillfälliga ordförande Jan Larsson 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. 
 
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. 
 
 
 

3. Information från PA 
Carl-Otto Swartz hälsar Jaenette Donner välkommen. Jeanette sitter med på mötet för att mer handgripligt 
kunna ta hand uppkomna ärenden. 
Frågan om ytterligare kommunikation diskuterades där förhoppningen är att Camilla Zakrisson Juhlin bl.a. 
ska få möjlighet att följa upp tidigare projekt, hitta ”guldklimpar” för kommunikation. 
Kristina Santén informerade om att uppdragsbeskrivning och delegering av befogenheter finns framtagen för 
bl.a. verksamhetsledningen inom Partnerskap Alnarp. 
Angående Venturelab sa prefekterna OK vid prefektgruppsmötet den 30 aug till att gå in med en 
finansieringsgaranti  
 

4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Framgår i bilaga 2 
 
 

  



                
5. Projektansökningar 

Beslutades enligt bilaga 1, totalt 3 ansökningar beviljades med 82 000 kr ur medlemsbudgeten. 
 

  
6. Övriga frågor 

SLF har beviljat 100 000  till projekt nr 797. Projektet har inte blivit slutfört och pengarna måste betalas 
tillbaka om inte något annat animalie-projekt, gärna kring djurvälfärd, kan ta över. Projekt 1093 har 
slutdatum maj 2020 passar in. Projekt nr 1185 handlar om utfordring till suggor och ligger också i linje med 
projekt 797. Beslutades att Carl-Otto Swartz rådgör med Håkan Schroeder i frågan. 
 
Diskuterades beslutet på föregående AU-möte (19 juni 2019) kring att ersättning av administration av 
seminarier i en del situationer kan ersättas av Partnerskap Alnarp. Beslutades att ta upp frågan på nästa AU-
möte.  
 
 

8. Nästa möte 
Beslutades hålla nästa möte 10 oktober klockan 10.00 – 11.30 i Wisteria. 
Nästa möte  
  

9. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 

 
 
Alnarp den 10 september 2019 
 
 
 
Jan Larsson (ordf. och sekreterare)  Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare 
          



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
Projektnummer  Projekttitel Sökande Partners/ Kommentar Sökt nu

från PA 
Projektets

totalsumma 
Projekttid, beslut

1220/VO/2019  Betsläpp: Skadeprovokation i 
sockerbeta 

Helene Larsson 
Jönsson 

Nordic Sugar AB
Examensarbete 

35 000 64 500 1910‐2008
Beslut: beviljades 35 000 kr ur medlemsbudgeten under 
förutsättning att budgeten i ansökan kompletteras. 

1221/VO/2019  Sydsvensk växtodlings‐ och 
växtskyddskonferens i Växjö 

Carl‐Otto 
Swartz 

Hushållningssällskapet, 
Jordbruksverket 
Seminarium 

35 000 35 000 1909‐2009
Beslut: beviljades 35 000 kr ur medlemsbudgeten 

1222/Kom/ 
2019 

Håstadiusseminariet 2019‐11‐27  Jan Larsson Hushållningssällskapet, 
Seminarium 

12 000 12 000 1909‐2009
Beslut: beviljades 12 000 kr 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   
Animalier 

2019-10-14 Alnarps grisdag  

2019-11-19 Alnarps mjölkdag  

2019-12-05 Alnarps Nötköttsdag   
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  

Kommunikation

2019-10-02 Frukostseminarium med Magnus Magnusson  

2019-11-27 Håstadiusseminarium 2019 

 


