PROTOKOLL
AU Styrgruppen
Sammanträdesdatum
2021-12-01
SLU Partnerskap Alnarp

Plats och tid:

1 december 2021 klockan 08.00 – 09.00, Lilla Sessionssalen och Zoom

Kallade:

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

Anmält förhinder

Henrik Böhlenius

1. Välkommen

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Uppföljning tidigare protokoll
Ett policy-dokument kring medfinansiering från partners behövs, Håkan Schroeder och Carl-Otto Swartz utreder.
På vilka tematiska huvudområden ska fokus läggas på för den närmsta tiden, förslag kan vara fokusområde
hållbar utveckling, exempelvis växthälsa och digitalisering. Hur kan PA bli mer proaktiv inom områden som
kan anses viktiga. Hur få branschen mer involverad? Carl-Otto Swartz leder detta arbete.
Frågan kring vilka resultat i projekt som ska vara offentliga dvs vem som ska bestämma över vad i ett
projektresultat som ska kommuniceras behöver utredas.
Hybridmöten, t.ex. fältvandringar både på plats och digitalt, blir allt mer vanligt. Ett förslag är en
studentpool att anlita då behov finns för tekniskt hjälp.
Behov finns att tydligare dokumentera vilka regler som i praktiken tillämpas i olika situationer, Håkan
Schroeder ansvarar för detta arbete.
Mentorprogram: Jan Larsson och Kristina Santén tar fram lite tankar kring mentorprogrammet. Beslutades att Jan
Larsson ansvarar för utformning och genomförande av mentorprogram 2022.

3. Information från PA

Verksamhetsplanen håller på att färdigställas, ska bli klar innevarande vecka.
Verksamhetsrapport är också på gång och ska slutföras innan årsskiftet, ansvarig Carl-Otto Schwartz.
Ny medlem: Magab (ett mindre företag)
Carl-Otto Swartz besöker LMI för diskussion kring ett ev. medlemskap
Förarbetet till Växjö möte är omfattande, men fortskrider.
Ett mycket uppskattat möte skedde med VD Anna Törnebrant på Sydgrönt ek.för. diskuterades hur en sådan
verksamhet skulle kunna utvecklas med andra gäster.

4. Planerade aktiviteter i övrigt
Se bilaga 2

5. Kallelse Per Capsulam

Vid styrgruppsmötet 22 november 2021 avslogs ansökan nr 1380 från Ramesh Vetukuri: Sustainable cultivation of
berries and tomatoes for disease control, increased yield and shelf-life using probiotics for human use med
motiveringen att ansökan inte var komplett. En bilaga har av okänd anledning inte kommit styrgruppen till del inför
styrgruppsmötet 22 november. Den saknade bilagan presenterades omedelbart efter att protokollet från 22
november offentliggjorts och detta ändrar förutsättningarna för beslutet. Arbetsutskottet anser därför att ansökan
ska prövas av styrgruppen genom ett Per Capsulam beslut inom ramen för utlysningen hösten 2021. Beslutet
motiveras av att den sökande varit övertygad om att den saknade bilagan var inlämnad i systemet i tid men att något
gick fel i hanteringen i systemet. Då ämnesgruppen var positiv till projektet (presenterades muntligt av sökande på
ämnesgruppsmötet) beslutades att AU rekommenderar att detta projekt beviljas av styrgruppen via ett Per
Capsulam-beslut med sökt belopp, 2 * 200 000 kr. Per Capulam-beslutet administreras av Jan Larsson. Rutiner
kommer att ses över för att undvika denna typ av problem.

6. Tillämpning av Corona-reglerna

Växjö möte: färre än 100 deltagare
Alnarpskonferensen: sannolikt fler än 100 deltagare
Övriga seminarier
Beslutades att PA’s policy är att följa FHM och SLU’s regler, Statliga myndigheter får inte kräva vaccinationspass i dagsläget. Det är en stor fördel att aktiviteten kan följas digitalt i rådande läge.

7. Projektansökningar

Beslutades att bevilja enligt bilaga 1, 35 000 kr ur medlemsbudgeten till ett projekt.
Beslutades enligt bilaga 1

8. Övriga frågor

Håkan Schroeder ser till att bokning av lokaler till 26 januari möjliggörs.
Projektansökan 1301 får nytt projektnummer: 1386
Uppmärksammades att nominering av SLU alumn pågår, kandidater efterlyses.
Det finns behov för en kortfattad summering av den gångna treårs-mandatperioden vad gäller LTVfakultetens resultat inom samverkan för näringsliv, samhälle i övrigt och akademi. PA’s roll är viktig i detta
sammahang. Ansvariga för att ta fram underlag till att sammanfatta att PA har haft en betydande effekt i
SLU’s samverkan är Håkan Schroeder och Kristina Santén. Presentationen ska göras vid det gemensamma
mötet mellan Fakultetsnämnd och prefektgrupp den 15 december och måste därför bygga på befintlig
information.

9. Nästa möte

Beslutades preliminärt att hålla nästa möte torsdag 3 februari 2022 klockan 15.00

10. Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Alnarp den 1 december 2021

Jan Larsson (sekreterare)

Håkan Schroeder (ordförande)

Bilaga 1

Partnerskap Alnarp Projektansökningar
Projektnr

Projekttitel

Sökande

Partners/
Kommentar

1387/MoM/
2021

Mentorprogram 2022

Jan Larsson

Seminarium

1388/Trgrd och
VO/2021

Lökkonferens

Lars Mogren

Seminarium, 26 -27jan

Sökt nu
från PA
2022: 35 000

35 000

Proj. Proj.-tid
totalsumma

2022: 25 000

2112-2212

85 000

2201-2204

Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgen.

Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgen.

Bilaga 2

Inplanerade mötesplatser 2021
2021-01-27
2021-05-31
2021-10-27
2021-02-04
2021-02-10
2021-02-11
2021-03-10
2021-05-20
2021-08-26
2021-10-14
2021-10-27
2021-12-07
2021-10-14
2021-10-12
2021-11-09
2021-12-02
2021-01-19
2021-02-05
2021-02-11
2021-02-15
2021-02-23
2021-09-01
2021-09-03
2021-09-07
2021-09-21
2021-09-24
2021-10-01
2021-11-18
2021-06-16

Ämnesöverskridande
Alnarpskonferensen; ekonomi i jordhälsa
Trädgård
IX Internationella Symposium om Ljus i Hortikultur 31 maj - 2 juni
Integrerad fisk- och växtproduktion Malin Hultberg
Växtodling
Brassica-konferens 2021 4-5 februari
Vallfrökonferens 2021
Lokala baljväxter, samverkan i hela värdekedjan
Växtodling i framkant
Kolinlagring i åkermark för att mildra växthusgasproblematiken.
SUF s sommarmöte
Fältvandring i klimatsmarta mellangrödor
Fältvandring: Mer vall på slätten hos Magnus Eriksson i Löderup
SÖDRA SVERIGES VÄXTODLINGS- OCH VÄXTSKYDDSKONFERENS I VÄXJÖ 7-8 dec
Biobaserade industriråvaror
Fältvandring om klimatsmarta mellangrödor - Gårdstånga Nygård
Animalier
Alnarps Grisdag
Alnarps Mjölkdag Anders Herlin
Alnarps Nötköttsdagdag Madeleine Magnusson
Marknad och management
Marknaden förändras - förändras du?
Företagets produktionsprocesser - blir vi mer effektiva?
Att lyckas med export
Innovationsprocessen i små företag
Strategier för ägarskifte
Vad säger resultat & balansräkning
Företagets verksamhetsgrenar: Vad går bra?
Så hittar du flaskhalsarna i din affär
Visualisera visionen och sätt målen!
Logistik & distribution av livsmedel!
Frukostseminarium 2021
Lantmästardagen 2021
Skog
Skogen och klimatet 2021 16-17 juni
Totalt 29 seminarier.
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