
                 
   

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

 
Plats och tid: 
 

8 juni 2020 klockan 14.00 – 15.30, Lilla Sessionssalen, 2:a våningen Slottet 
 

Närvarande: 
 
 
Anmält förhinder 

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

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.  
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. 
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. 
 
 

3. Information från PA 
Det saknas en del slutrapporter. Det finns numer en bra struktur för påminnelser. En tanke nu är att återta en 
del projekt där inga reaktioner har skett. Preliminärt sker återtag till nästa årsskifte efter en andra påminnelse 
efter sommaren till berörda projektansökare samt deras resp. prefekt. 
Det finns tanke på att sökande ska koppla sina projektansökningar till FN’s 17 klimatmål i 
ansökningsblanketten. Beslutades att ta upp frågan på nästa möte med styrgruppen. 
På PA’s hemsida framgår inte tydligt hur samverkan med branschen sker, Carl-Otto Swartz åtgärdar. 
Ett policy-dokument kring medfinansiering från partners behövs, Carl-Otto Swartz utreder.  
En fysisk ”Eriksgata” planeras inom campus Alnarp med Movium Partnerskap, Futures Food och 
Partnerskap Alnarp som medverkande. Detta planeras att genomföras till hösten. 
En test planeras med någon projektansökare ang. hur formuläret för ansökan fungerar och förstås. 
 

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

 Diskuterades att anordna seminarier till hösten med ett större inslag av distans, allt beroende på vilka 
restriktioner som då gäller. Ämnet tas upp på styrgruppsmötet i augusti och förbereds av Carl-Otto Swartz. 
 
 

5. Projektansökningar 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt 1 ansökan beviljades med 35 000 kr ur medlemsbudgeten. 

  
 

6. Övriga frågor 
Ansökan från Elaine Berger Ceresino där underlag delvis förkommit. Carl Otto Swartz tillställer Håkan 
Schroeder det material som saknas. 



                 
Ang. verksamhetsledare VentureLab fastställdes att projektet kan betalas ut som konsultarvode förutsatt 
samma totalkostnad som en anställning hade inneburit. 
Erik Skärbäck och Anna Bengtsson har gjort en förfrågan kring möjligheten till en serie workshops under 
juni till september 2020. AU föreslår att ansökan i första hand behandlas av Movium Partnerskap.  
Styrgruppsmöte efter sommaren beslutades att gå ut med Doodle-förfrågan kring när nästa möte ska 
hållas med två alternativa dagar: 21 aug eller 26 augusti, i båda fallen klockan 09.00 – 13.00. Prefekter bjuds 
in. Några huvudpunkter på dagordningen:  

 Digitala kontra campus-möten 
 Ev. ämnessekreterare animalieproduktion 
 På vilka tematiska huvudområden ska fokus läggas på för den närmsta tiden, förslag kan vara 

fokusområde hållbar utveckling och digitalisering.  
 Ska PA bli mer proaktiv inom områden som kan anses viktiga.  
 Ska någon sorts betygssättning av inkomna projekt-ansökningar återinföras? 
 Är det en bra idé att vid projektansökan kryssa i vilka av FN’s 17 klimatmål som behandlas i 

projketet 
 
Formas kompetensutvecklings-ansökningar, de två prioriterade från SLU är en animalie-ansökan med fokus 
på bl.a. forskarutbildning. PA nämns inte i ansökan men bör kunna bli en viktig och lämplig lokal nod.  
Den andra är en med Anders Carlsson i spetsen. PA är nämnt i ansökan. Man samlas kring fokusgrupper 
vilket innebär lite av en mix mellan GroGrund och PA.  
 

7. Nästa möte 
Det beslutades att hålla nästa möte måndag 17 augusti klockan 15.00 – 16.30 
 

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

 
 
Alnarp den 8 juni 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 

1292/20/VO  Mellangrödors och perenna 
grödors påverkan på den 
mikrobiella aktiviteten i jorden 

Linda‐Maria 
Dimitrova 
Mårtensson 

Examensarbete  30 000  30 000  2006‐2106 
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten varav 
5 000 avser ersättning till sökande 
 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser fr.o.m. december 
 
 Skog 

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

 


