
                
   

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

 
Plats och tid: 
 

21 september 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, Henrik Böhlenius, Kristina Santén och Jan Larsson (sekr.) 
 
- 
 
 

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.  
På PA’s hemsida framgår inte tydligt hur samverkan med branschen sker, Carl-Otto Swartz åtgärdar. 
Ett policy-dokument kring medfinansiering från partners behövs, Håkan Schroeder och 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 under hösten. 
En test planeras med någon projektansökare ang. hur formuläret för ansökan fungerar och förstås. 
 

3. Information från PA 
Ansökningsformuläret är numer även på engelska. 
Planering av Alnarpskonferensen och Växjö möte pågår.  
Diskuterades kring avgifter på seminarier som sker via Zoom. 
Det spelas för tillfället in några filmer kring projekt och partners. 
 

   4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Se bilaga 2 
 

5. Styrgruppsmötet 1 september 
En punkt på styrgruppsmötet på detta möte var På vilka tematiska huvudområden ska fokus läggas på för 
den närmsta tiden, förslag kan vara fokusområde hållbar utveckling och digitalisering i linje med SLUs nya 
strategi. Hur kan PA bli mer proaktiv inom områden som kan anses viktiga. 
En mängd idéer och uppslag framkom, hur ska detta processas? 
Beslutades att kalla till en workshop med AU + ämnesgruppssekreterarna. Kristina Santén organiserar denna 
workshop samt bestämmer tidpunkt. 

  
6. Förslag utvidgning av gruppen möjliga sökande? 

En förfrågan har inkommit: Jag är alumni SLU med en Ph.D. från SLU i Alnarp. Det finns många intressanta 
projekt som kan knytas till Alnarp. Dessvärre landar man som alumni mellan stolarna d.v.s. kan inte söka hos 
Partnerskap eftersom man inte längre är SLU-anställd och man saknar en verksamhet som är medlem i 
Partnerskap.  
Det vore värdefullt att man som alumni kan söka projektmedel hos Partnerskap. Dessa kan sedan drivas exv med 
examensarbete, Ph.D. studenter eller forskare. 
Beslutades att fortsatt måste gälla att projektpengar går till en LTV-anställd och passerar dennes prefekt som 
godkänner att ansökan ligger i linje med verksamheten. Vidare principen om att hälften-finansiering från ett 
företag. Däremot kan idéer gärna skickas till Partnerskap Alnarp som kan försöka finna en projektledare till ett PA-
projekt eller skicka vidare inom SLU. 
 



                
7. Projektansökningar 

PA 1233, Smakjakten, sökande Lars Mogren. Vägen till smakrikare svenska grönsaker.  
Beslut: Bokelundsgården har intension att träda in efter Daniel Berlin som av personliga skäl inte kan 
fortsätta ett andra beviljat år i detta projekt. Trots att Bokelundsgården inte är medlem i Partnerskap Alnarp 
kan Bokelundsgården ta över vissa delar i projektet för det andra året så att projektet kan fullföljas i 
huvudsak enligt plan. 
 
En förfrågan att delta i ”Bonden och maten” genom finansiering avslås då det inte kan prioriteras. 
 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt 1 ansökan beviljades med 4 500 kr ur medlemsbudgeten. 

  
8. Övriga frågor 

Tillväxt Trädgårds varumärke kostar 14 000 kr att varumärkesskydda 10 år framåt. Beslutades att stödja 
förslag om finansiering ur statsanslaget,  budgeten för PA’s kansli. 
 

9. Nästa möte 
Det beslutades att hålla nästa möte måndag 2 november klockan 11.00-12.00 och nästa möte igen den 14 dec 10.30-
12.00. 
 

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

  
 
 
Alnarp den 21 september 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

1297/20/MoM  Frukostsemininarium 2020  Jan Larsson Tejarps Förlag 4500  5500 2009‐2109
Beslut: beviljades 4 500 ur medlemsbudgeten 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser fr.o.m. september 
 

Växtodling 
2020-12-08 Växjö möte 8-9 dec  

Biobaserade industriråvaror 
2020-09-16 Biogas från urbana gräsytor  

Animalier 
2020-10-10 Alnarps Grisdag 
2020-11-10 Alnarps Mjölkdag 
2020-12-03 Alnarps Nötköttsdagdag: Hållbar svensk nötköttsproduktion  

Marknad och management 
2020-09-21 Ta kommandot över dina produkter 
2020-09-22 Ledarskap och Lean Terra Nova + Zoom 

 

 
 

 

 
 

 


