
                                                                                                                                          
  

 
 
 
 
SLU Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2022-08-18 

 
Plats och tid: 
 

18 augusti 2022 klockan 14.30 – 16.00 
 

Närvarande: 
 
 
Anmält förhinder 
 
 
 

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

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. 
Verksamhetsplanen 
Hur ser PA på trainee på medlemsföretag med t.ex. ersättning resor, Henrik Böhlenius utvecklar förslaget till 
nästa AU-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, kunde ej närvara på detta möte, nytt försök till hösten.  
 
 

3. Information från PA 
Kommunikatör: ny kommunikatör efter Camilla Zackrisson Juhlin blir Johanna Grundström på 50 % på 
SLU PA med start från mitten på september.  
 
 

4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Se bilaga 2 
Boksläpp kommer att ske 29 september av boken ”Samarbeten i den skånska myllan” som i huvudsak handlar om 
Partnerskap Alnarp. 

  
5.  Styrgruppsmötet 29 augusti 

Se bilaga 3 vars innehåll diskuterades. 
 
 

6. Rapporteringsmall för projektsammanfattning 
Förslag i bilaga 4. Beslutades att följa denna mall för projekt som beviljas från och med nu vad gäller LTV 
med tillägget att en notering ska ske vilka punkter i de globala miljömålen som ingår i rapporten. Skogliga 
projekt kan få samma regler, beslutas inom den skogliga delen av Partnerskap Alnarp.  
 
 
 

7. Ordförande ämnesgrupp djur 
Maria Hofvendahl Svensson har aviserat att hon avgår från posten som ordförande i ämnesgruppen djur. Beslutades 
att Oleksiy Guzhva, Jan Larsson och Håkan Schroeder tittar på frågan om en efterträdare. 



                                                                                                                                          
 
 

8. Projektansökningar 
Beslutades att bevilja enligt bilaga 1, totalt 50 000 ur medlemsbudgeten till ett projekt. 
 
.  

9. Övriga frågor 
Fakulteten äger ca 700 exemplar av boken ”Samarbeten i den skånska myllan”. Diskuterades till vem/hur 
dessa böcker ska distribueras. Håkan Schroeder undersöker detta närmare. 
Information om tidigare verksamhetsledare Lisa Blix Germundssons slutförande av arbete för 
doktorsexamen. 
 
 

10. Nästa möte 
Beslutades om följande mötestider via Zoom: 
15 september klockan 08.00-09.00 
14 oktober 15.00-16.30 
18 november 14.45-16.15 
19 december 09.30-11.00 
 

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

 
 
 
 
Alnarp den 18 augusti 2022  
 
 
Jan Larsson (sekreterare)                          Christina Lunner Kolstrup (ordförande) 
          



Bilaga 1 
Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnr 
 

Projekttitel Georg 
Carlsson 

Partners/ 
Kommentar 

Sökt nu 
från PA 

Projektets 
total- 

summa 

Projekttid, beslut 

1427/VO/2022  Pilotförsök: svenskodlat utsäde av 
mellangrödor 
 

Georg Carlsson  Examensarbete 
Skånefrö AB 
 

2022: 10 000 
2023: 35 000 
2024: 5 000  

150 000  2208-2407 
Beslut: beviljades 50 000 ur medlemsbudgeten med 
tillägget att handledaren är ansvarig att meddela PA när 
arbetet avslutas.  



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser 2022 
 
 

 
Ämnesöverskridande 
2022-01-26 Alnarpskonferensen 2022 
2022-06-07 Möt SLU på Borgeby fältdagar 2022!, 29-30 juni  

Trädgård 
2022-05-09 Workshop om växtförädling och äpple 
2022-05-16 Workshop om växtförädling och potatis 
2022-09-13 Helgegården trädgårdsdag 
2022-11-23 Branschdag Trädgård  

Växtodling 
2022-01-26 Lökkonferens 2022, 26-27 jan 
2022-03-30 Nyttan med standardisering - exempel från växtskyddsområdet 
2022-05-31 25th biannual International Plant Resistance to Insects Workshop 
2022-06-03 SUF sommarmöte 2022 
2022-06-19 Framtidens jordbruk 
2022-12-13 Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens | Växjömöte 13-14 dec  

Biobaserade industriråvaror 
2022-05-03 Biogas och Biogödsel i samverkan mellan Stad och Land  

Djur 
2022-04-28 Alnarps Lamm och Fårdag 2022 
2022-05-17 Innovativ betesteknik  

Marknad och management 
2022-02-10 Strategier för enskilda lantbrukare 
2022-02-22 Generationsskiftesplanering 
2022-03-18 Skatteregler tillämpliga för REKO-ringsproducenter 
2022-03-29 Växande möten 
2022-06-07 Växande möten 
2022-09-13 Växande möten #3, AI, kommersialisering av kolsänkeaktiviteter m.m. 
2022-09-30 Frukostseminarium 2022 med Anna Bertland, Kabbarp  

Skog 
2022-06-15 Exkursion om skogen och klimatet, 15-16 juni  

Totalt 23 seminarier. 
 

  
  
  



Bilaga 3 

Styrgruppsmötet 29 augusti 
 
Några övergripande syften med mötet  

• Utveckla gruppens gemensamma och individuella möjligheter att använda PA i 
sina verksamheter 

• ge verksamhetsledningen stöd till utvecklingen av PA 
• öka kännedomen om vad PA kan bidra med  

  
Följande förslag försöker ta tillvara att detta möte genom förs fysiskt d v s 
möjligheten att träffas och diskutera ska prioriteras. Förslaget bygger på att 
deltagarna innan mötet ska ha förberett sig på följande uppgifter: 

1. kort (ca 3 min) beskriva sina viktigaste iakttagelser på senare tid och vad de kan 
betyda för PA. 

2. Vi behöver få fler involverade i aktiviteter som kan tillvarata partnerskapets fulla 
potential. Har ni några förslag till nya grepp gärna konkreta. Hur kan vi bidra till att 
tillvarata PA ännu bättre genom våra olika funktioner direkt eller indirekt knutna till 
PA? 

3. Övriga medskick till PA-verksamhetsledning 
 
Förslag program 13-16 

13.00 Inledning (Christina och Håkan) 
13.10-14.10 Tema 1: Spaningar från våra olika poster – vad har vi iakttagit 

och vad kan det betyda för PA (gruppvis med kort återkoppling 
gemensamt) 

14.00-14.30 Fika med mingel (bjuda in PA koordinatorer och kansli?) 
14.30-15.15 Tema 2: Vi behöver få fler involverade i aktiviteter som kan 

tillvarata partnerskapet fulla potential – förslag på nya grepp 
och hur kan vi bidra genom våra olika funktioner? (inom PA, 
ämnesgrupper och prefekter) (gruppvis nya grupper) 

15.15-15.20 Paus 
15.20-15.40 Återkoppling från diskussioner på tema 2 
15.40-16.00 Slutsatser, reflektioner med avslut  

 
Ska tema 2 inledas med några korta positiva exempel på aktiviteter/projekt? Vi 
pratade om det vid förra AUmötet men det tar mycket utrymme om man ska bjuda 
in någon projektledare. Ska Håkan visa på några typexempel som inledning eller 
försöka ge en bild av nuläget när det gäller typ av projekt, vilka som använder PA 
etc?  
 
 

- Alnarpskonferensen 2023. Väcka frågan om aktivitetens fortlevnad och tankar 
om tema och form. Som egen punkt 
 

- Under punkten information från PA. Två underpunkter 
• Planen att genomföra en aktivitet i samband med SLU alumnfirandet den 14 

sept har lagts ner p g a svårigheter att få till ett program med önskat innehåll i 
medverkande. 

• Boksläpp ”Samarbeten i den skånska myllan” 29 sept 15-17 i Alnarp. 
 
 



Bilaga 4 

 
 
SLU Partnerskap Alnarp     
   
 
Mall för utförande av SLU Partnerskap Alnarp projektsammanfattning i samband med 
slutredovisning 
 
Instruktioner 
Det övergripande syftet med instruktionerna och tillhörande mall är att rapporteringen av 
forskningsprojekt ska göras tillgängliga  på ett sätt så att målgrupperna ska kunna tillgodogöra 
sig resultaten. En av de grundläggande principerna för SLU Partnerskap Alnarp (PA) är att det 
ska vara enkelt att använda partnerskapet. Därför finns det en mall för rapportering av 
forskningsprojekt som ska säkerställa att efterfrågad information finns med. Mallen har ett 
beslutat format för att förebygga oklarheter och därmed underlätta för projektledare och 
administration. Sammanfattningen som ingår i rapportmallen ska också enkelt kunna användas 
för kompletterande kommunikation om projektet t ex i PA nyhetsbrev.  
 
Rapportmallen gäller enbart forskningsprojekten och är obligatorisk för projekt finansierade av 
S-fakulteten och en rekommendation för projekt finansierade av LTV-fakulteten tillsvidare.  
 
LTV-fakultetens projekt kan alltså även rapporteras genom andra publiceringsformer som kan 
läggas på PAs hemsida under förutsättning att PAs målgrupper kan tillgodogöra sig resultaten på 
ett tillfredsställande sätt.  
 
Rapporteringen ska godkännas av SLU Partnerskap Alnarps verksamhetsledare. Den nya 
rapporteringsrutinen och mallen gäller fr o m de projekt som beviljas hösten 2022, men kan med 
fördel användas även av äldre projekt som inte redovisats. Om ett projekt publiceras i någon 
faktabladsserie kan det ersätta denna rapport efter godkännande från verksamhetsledaren (Gäller 
både projekt vid S- och LTV-fakulteten).  
 
Rapporteringen publiceras elektroniskt på SLU Partnerskap Alnarps hemsida genom en länk i 
projektdatabasen. 
 
Rubriker skrivs i Typsnitt Arial storlek 12.  
Löptext skrivs i typsnitt Times New Roman storlek 11.  
Radavstånd enkelt (1,0). 
 
På nästa sida finns mallen att fylla i. 
 
Vid frågor vänligen kontakta partnerskapalnarp@slu.se eller verksamhetsledare Håkan 
Schroeder, hakan.schroeder@slu.se. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:partnerskapalnarp@slu.se


Bilaga 4 

 
 
 

Projekttitel    
Datum: 
SLU Partnerskap Alnarps projekt nr: 
Projekttitel på svenska enligt projektansökan: 
Projekttitel på engelska enligt projektansökan: 
Projektledare: 
Författare till rapporten: 
Fakultet: 
Institution: 
Projekttid:  
Projektpartners: 

Foto ( låsa mallen så att foto går att infoga) 
Lägg till eventuellt foto på framsidan som kopplar till projektets innehåll. 
 
 
Sid 1 

Projektsammanfattning  
Skriv en populärvetenskaplig sammanfattande text ( ½ - 1 A4 sida) riktade mot praktiker som 
huvudmålgrupp med betoning på slutsatser och rekommendationer. Sammanfattningen ska 
skrivas på svenska och engelska. 

Bakgrund 
Beskriv bakgrunden till projektet (1-3 sidor, bilder kan ingå). Text kan hämtas från 
projektansökan.  

Syfte 
Beskriv syftet med projektet ( max ½ A4 sida). Text kan hämtas från projektansökan.  

 

 

 

Metod 
Beskriv kortfattat och koncist hur projektet har genomförts ( 1-2 A4 sidor) samt vilka metoder 
som har använts.   

Resultat (alternativt Resultat och diskussion under en rubrik 1-3 s 
totalt) 
Text om resultat. Tabeller, figurer, foton kan läggas in i texten.  



Bilaga 4 

Diskussion (alternativt Resultat och diskussion under en rubrik 1-3 s 
totalt) 
Slutsatser, nytta för målgrupper i näringsliv/samhälle och akademi, fortsatta utvecklingsbehov 
och möjligheter. 

Referenser 
Ev. litteratur, webbplatser etc. 
 



This document has been electronically signed
using eduSign.

Validate signed documents at: https://validator.edusign.sunet.se

Signature page


	Projekttitel
	Foto ( låsa mallen så att foto går att infoga)
	Projektsammanfattning
	Bakgrund
	Syfte
	Metod
	Resultat (alternativt Resultat och diskussion under en rubrik 1-3 s totalt)
	Diskussion (alternativt Resultat och diskussion under en rubrik 1-3 s totalt)
	Referenser


		2022-08-25T08:39:23+0000


		2022-08-31T08:06:12+0000




