PROTOKOLL
AU Styrgruppen
Sammanträdesdatum
2022-03-30
SLU Partnerskap Alnarp

Plats och tid:

30 mars 2022 klockan 15.00 – 16.30, digitalt på Zoom

Protokoll:

Christina Lunner Kolstrup (ordf.), Camilla Zakrisson Juhlin, Håkan Schroeder,
Henrik Böhlenius, Jeanette Donner, Kristina Santén och Jan Larsson (sekr.)

Anmält förhinder

-

1. Välkommen
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Uppföljning tidigare protokoll
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 bransch mer involverad?
Prioritering av vård av partners behöver ses över kontra andra uppgifter för verksamhetsledaren.

3. Information från PA
Ämnesgruppsmötena har nu genomförts. Några nya medlemmar har tillkommit och ett par avhopp har skett.

4. Planerade aktiviteter i övrigt
Se bilaga 2

5. Verksamhetsplanen 2022 och framåt
Planen presenterades inför styrgruppen, inga synpunkter har inkommit. Håkan Schroeder har uppdaterat planen,
vilket presenterades och diskuterades. Synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet.

6. Forskardeltagande/representanter i ämnesgrupper
Diskuterades regler för forskares deltagande i ämnesgruppernas möten. Beslutades att det råder ett öppet
deltagande medan i den delen som handlar om att diskutera ansökningar så representeras SLU av
ämnesgruppskoordinatorn.

7. Trainee på medlemsföretag
Hur ser PA på trainee på medlemsföretag med t.ex. ersättning resor, Henrik Böhlenius utvecklar förslaget till
nästa AU-möte.

8. Projektansökningar
Beslutades att bevilja enligt bilaga 1, tre projekt på totalt 143 000 kr ur medlemsbudgeten.

9. Faktablad
Enligt nuvarande regler ska många projekt bl.a. leda till ett faktablad, en rutin behövs för beslut när ett
faktablad är aktuellt. Om möjligt ska beslut i detta ärende tas löpande vid beslutet om att bevilja projekt i
styrgruppen grundat på vad ämnesgruppen rekommenderar.
Ytterligare ett problem är att nuvarande faktablad är i serien LTV faktablad, vilket inte är bra då en del
projekt som redovisas är gjorda inom skog. Förslag framfördes på att skogsprojekt i första hand ska
publiceras i Fakta Skog, detta under förutsättning att skogsfakulteten godkänner förslaget. För samtliga
faktablad gäller att det i faktabladet ska anges att projektet är initierat och finansierat av SLU Partnerskap
Alnarp.
Det slutgiltiga beslutet tas på ett senare AU-möte efter insamlande av mer fakta.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.

11. Nästa möte
Beslutades att hålla nästa möte onsdag 11 maj 2022 klockan 09.00 - 11.00, digitalt

12. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Alnarp den 30 mars 2022
Jan Larsson (sekreterare)

Christina Lunner Kolstrup (ordförande)

Bilaga 1

Partnerskap Alnarp Projektansökningar
Projektnr

Projekttitel

Sökande

Partners/
Kommentar

Sökt nu
från PA

1413/ Alla/2022 Agroforestrykonferens i Alnarp
2022

Maria Ernfors Seminarium
Jordbruksverket

49 750

1414/Skog,
Kom/2022

Slutexkursion
forskningsprogrammet FRAS

Karin Hjelm

45 000

1415/

Underliggande mekanismer
bakom lustgasutsläpp i
mellangrödorna oljerättika,
Raphanus sativus var oleiformis,
och honungsört, Phacelia
tanacetifolia

Seminarium
Skogforsk
Sveaskog
Södra Skogsägarna ek
för.
Maria Ernfors Examensarbete

49 884

Projektets Projekttid, beslut
totalsumma
298 750 2210-2210
Beslut: beviljades 50 000 ur medlemsbudgeten.
Sökande uppmanas att jobba med media i god tid innan
konferensen genomförs.
95 000 2209-2209
Beslut: beviljades 45 000 ur medlemsbudgeten

49 884 2203-2210
Beslut: beviljades 48 000 ur medlemsbudgeten. Praxis är
att teknikerhjälp inte beviljas av PA.

Bilaga 2

Inplanerade mötesplatser 2022
2022-01-26
2022-05-09
2022-05-16
2022-05-31
2022-02-10
2022-02-22
2022-03-29

Ämnesöverskridande
Alnarpskonferensen 2022
Trädgård
Workshop om växtförädling och äpple
Workshop om växtförädling och potatis
Växtodling
25th biannual International Plant Resistance to Insects Workshop
Marknad och management
Strategier för enskilda lantbrukare
Generationsskiftesplanering
Växande möten
Totalt 7 seminarier.
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