
                
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
Plats och tid: 
 

28 april 2020 klockan 14.00 – 15.30, Kristina Santéns rum, 1:a våningen Slottet 
 

Närvarande: 
 
 
Anmält förhinder 

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

1. Välkommen 
Ordförande Håkan Schroeder hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
 
 

2. Uppföljning tidigare protokoll  
Inom animalieproduktion kommer ämnesgruppsekreterare Anne-Charlotte Ohlsson att avgå och en process 
för ny ämnesgruppssekreterare är igång. Animalieseminarierna och ett ev. samarbete med VH-fakulteten 
diskuteras, Håkan Schroeder sonderar vidare i syfte att generellt öka samarbetet mellan LTV och VH. 
Kristina Santén gör en förfrågan kring detta till Vinnova, som även kan inbegripa skog. Ett möte kring 
ämnesgruppssekreterarnas roll hålls tisdag 5 maj. 
 
 
 

3. Information från PA 
Bättre validering av projektansökningar på ämnesgruppsansökning efterfrågas. Carl-Otto Swartz tar fram en 
idéskiss i samverkan med Per-Johan Lööf till styrgruppsmötet i augusti. I uppdraget ingår att besvara hur 
man kan förebygga brister i ansökningarna inför styrgruppsmötet. 
Ett nytt medlemsföretag: Robust Seed Technology AB 
En fråga kring partners som ev. inte uppfyller SLU’s värdegrunder har besvarats av Lennart Jonsson, SLU, 
med att SLU har att följa de avtal som upprättats, inget annat. Står det t.ex. i ett avtal att brott mot SLU’s 
värdegrund utgör avtalsbrott, då är avvikande värdegrund anledning att bryta avtal, inte annars. 
 
 

   4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Kommande event finns i bilaga 2 

  
 

5. Projektansökningar 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt 2 ansökningar beviljades med 59 000 kr ur medlemsbudgeten. 

  
 

6. Övriga frågor 
Grogrund har många projekt som är likartade med PA’s projekt. Frågan ställdes om det på något vis sker 
samordning. Beslutades att bjuda in Eva Johansson till nästa ämnesgruppsmöte i växtodlingsgruppen. 
 
 
 



                
7. Nästa möte 

Det beslutades att hålla nästa möte måndag 8 juni klockan 14.00 – 15.30 
 

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

 
 
 
 
Alnarp den 28 april 2020 
 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande) 
           



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnummer  Projekttitel  Sökande Partners/ Kommentar Sökt nu 
från PA 

Projektets
totalsumma 

Projekttid, beslut

1290/20/AU  Strukturförbättrande förmåga hos 
mellangrödor före sockerbetor 

Maria Ernfors Examensarbete 24 120  24 120 2004‐2006
Beslut: beviljades 24 000 ur medlemsbudgeten 
 

1291/20 /AU  Fyra framtider för Helgeåns 
avrinningsområde? 
Metodutveckling för bättre 
gemensamt kunskapande 

Vilis Brukas Seminarium 35 000  35 000 2020‐2012
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten 
AU ser gärna att landskapssidan och andra i närområdet 
med intresse i ämnesområdet bjuds in specifikt.  



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser fr.o.m. december 
  

Skog 

2020-06-16 Skog och klimatkonferens Halland (Uppskjuten ett år till 2021-06-16) 

 


