PROTOKOLL
AU Styrgruppen
Sammanträdesdatum
2022-05-11
SLU Partnerskap Alnarp

Plats och tid:

11 maj 2022 klockan 09.00 – 11.00, 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? Ingår i verksamhetsplanen 2022-2023.
Prioritering av vård av partners behöver ses över kontra andra uppgifter för verksamhetsledaren.
Hur ser PA på trainee på medlemsföretag med t.ex. ersättning resor, Henrik Böhlenius utvecklar förslaget till
nästa AU-möte.
Det slutgiltiga beslutet avseende faktablad tas på ett senare AU-möte efter insamlande av mer fakta

3. Information från PA

Diskussion pågår kring ett samarbete med arbetsnamnet ”AgriSyd” som handlar om primärproduktion i
Skåne och är ett samarbetsprojekt med bl.a. Krinova och LRF SLU Partnerskap Alnarp skulle kunna vara
SLU’s kontaktyta.
Förändringar bemanningen PA:
Håkan Schroeder tillträder som verksamhetsledare 1 maj för en period om 2 år.
Camilla Zackrisson Juhlin slutar som kommunikatör, ny arbetsgivare är Helsingborgs stad.
Planeringen inför Växjö möte har startat.
Ansökningsförfarandet till PA-projekt genomgår för tillfället en GDPR-genomlysning.

4. Planerade aktiviteter i övrigt
Se bilaga 2

5. Hantering av S-fakultetens projektavtal

Kansliet får in avtal mellan partners och projektansökande. Dessa registreras men används inte i den fortsatta
processen för att t.ex. betala ut medel. Beslutades att inte vidta någon vidare åtgärd mer än att Ulrika kontaktar
Zanna Möller i ärendet.

6. Ny förenklad digital rutin för godkännande av projektavtal

Efter klartecken från prefekterna beslutar AU att projektavtal kan signeras digitalt och då kan även epostbekräftelse från externa partners användas som signering

7. Signering av projektansökningar

Beslutades att projektansökningar framöver enbart ska skrivas under med eduSign och att ansökningssystemet
anpassas till denna förändring

8. Förenklat förfarande för ansökan av stöd till examensarbeten på mindre belopp

Beslutades att införa ett förenklat ansökningsförfarande som stöd för att finansiera mindre kostnader i
samband med examensarbeten. Det förenklade förfarandet innebär att studenten själv gör ansökan, att
handledaren intygar att examensarbetet verkligen görs och att kostnader är relevanta. I övrigt administreras
ansökan och avrapportering av SLU Partnerskap Alnarp kansli. Maximalt sökt belopp är 10 000 kr per
examensarbete för kostnader som betalas direkt av studenten t.ex. resor. Om det är ett större totalbelopp eller
då examensarbetet involverar kostnader som normalt betalas av SLU (hyror, labb-kostnader och liknande)
sker ansökan även fortsättningsvis av handledaren och med en ersättning på 5 000 kr till handledaren för
projektansökan och uppföljning.

9. Projektansökningar

Beslutades att bevilja enligt bilaga 1, nio projekt på totalt 166 000 kr ur medlemsbudgeten.

10. Övriga frågor

Behandlades ett dokument kring ”Utlysning av medel från SLU Partnerskap Alnarp”. Beslutades att
ledamöterna kommer in med synpunkter senast onsdag 18 maj.
Slutrapportering av skogliga projekt: beslutades att Jeanette Donner och Henrik Böhlenius följer upp denna
fråga.
Efterlystes en ekonomisk uppföljning på medlemsbudgeten till nästa möte.
Beslutades att bjuda in Anna-Lena Axelsson och Anders Lindhagen för en diskussion kring tankarna på ett
skogligt SLU Partnerskap till nästa AU-möte. Mötet inleds med denna punkt ca 30 min.

11. Nästa möte

Beslutades att hålla nästa möte torsdag 9 juni klockan 9-11

12. Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Alnarp den 11 maj 2022
Jan Larsson (sekreterare)

Christina Lunner Kolstrup (ordförande)

Bilaga 1

Partnerskap Alnarp Projektansökningar
Projektnr

Projekttitel

Sökande

Partners/
Kommentar

Sökt nu
från PA

Projektets Projekttid, beslut
totalsumma

1416/Trg,
Kom/2022

Helgegården trädgårdsdag den 13 Susanna
september
Lundqvist
Fanny
Malmström

Seminarium

50 000

50 000

1417/VO/2022

Är det möjligt att effektiv bruka
jorden mellan solpaneler?

Examensarbete

13 000

13 000

1418/Djur/2022 Inhysning med kompostbädd hos Anders Herlin Examensarbete
svenska mjölkkobesättningar och
dess påverkan på juverhälsa

8 520

8 520

1419/VO/2022

Seminarium
Sveriges
Utsädesförening
Examensarbete

10 000

11 200

7 000

7 000

2204-2304
Beslut: beviljades 7 000 ur medlemsbudgeten

Seminarium

12 000

12 000

2205-2206
Beslut: beviljades 12 000 ur medlemsbudgeten.

SUF sommarmöte 2022

1420/Djur/2022 Fiberströ
1421/VO/2022

Torsten
Hörndahl

Anders
Carlsson
Knut-Håkan
Jeppsson

Biogas och biogödsel i samverkan Håkan
mellan stad och land
Schroeder

2204-2304
Beslut: beviljades 50 000 ur medlemsbudgeten. Sökande
uppmanas att ta kontakt med PA’s kommunikatör för att
precisera hur marknadsföringen ska ske och hur
publicerat material görs offentligt.
2204-2212
Beslut: beviljades 13 000 ur medlemsbudgeten.
2204-2304
Beslut: beviljades 13 500 ur medlemsbudgeten. Det högre
beloppet motiveras med en ersättning till handledaren för
att administrera denna ansökan.
2204-2304
Beslut: beviljades 10 000 ur medlemsbudgeten

1422/Djur/2022 Rödklöver som foder till suggor

Jan Larsson

Examensarbete

6 000

6 000

2204-2206
Beslut: beviljades 6 000 ur medlemsbudgeten.

1423/VO/2022

Projekttitel Är det möjligt att
skörda med hög stubbhöjd i vall
och hur påverkas spillet

Torsten
Hörndahl

Examensarbete

17 500

19 500

1424/Trg/2022

Branschdag Trädgård 2022

Jan Larsson

Seminarium
Tejarps Förlag

35 000

40 000

2205-2305
Beslut: beviljades 19 500 ur medlemsbudgeten. Det högre
beloppet motiveras med att handledararvodet är höjt till
5 000 kr.
2205-2305
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten.

Bilaga 2

Inplanerade mötesplatser 2022
Ämnesöverskridande
2022-01-26
2022-05-09
2022-05-16
2022-09-13
2022-11-23
2022-05-31
2022-06-03
2022-05-03
2022-05-17
2022-02-10
2022-02-22
2022-03-29
2022-06-07

Alnarpskonferensen 2022
Trädgård
Workshop om växtförädling och äpple
Workshop om växtförädling och potatis
Helgegården trädgårdsdag
Branschdag Trädgård
Växtodling
25th biannual International Plant Resistance to Insects Workshop
SUF sommarmöte 2022
Biobaserade industriråvaror
Biogas och Biogödsel i samverkan mellan Stad och Land
Animalier
Innovativ betesteknik
Marknad och management
Strategier för enskilda lantbrukare
Generationsskiftesplanering
Växande möten
Växande möten
Totalt 13 seminarier.
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