
           

 

Partnerskap Alnarp 
 
AU Styrgruppen 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2008-10-24 

 
Plats och tid: 24 oktober 2008 Slottet Alnarp, kl 08.30 – 10.30 
Närvarande: Roland von Bothmer (ordf.), Dave Servin och Jan Larsson (sekr.)  
 

1. Välkommen 
Roland von Bothmer hälsade välkommen. 
 

2. Uppföljning föregående mötes protokoll 
• Ett dokument till partnersföretagen som på ett tydligt sätt beskriver formella regler kring 

examensarbeten: Jan Larsson arbetar med ett dokument som skickats till samtliga 
programsekreterare för ev. kommentarer. Dokumentet kommer att presenteras på 
styrgruppsmötet den 13 nov. 

• Ett dokument som beskriver villkor för företagsdoktoranders: vad tar man på sig för ansvar, 
vilka fördelar vinner man etc. speciellt anpassat till de mellanstora företagen i branschen: 
Roland von Bothmer har varit i kontakt med fakultetsledningen och tar nya kontakter för att få 
fram ett skrivet underlag till nästa styrgruppsmöte. 

• Presentation av en uppdaterad version av Partnerskap Alnarps kommunikationsplan 
presentras för fakultetsledningen av Håkan Schroeder snarast. 

• Formulering av ett förslag till samverkansavtal avseende Ideon Agro Food diskuterades. Avtal 
med Agroväst och Agroöst: Dave Servin arbetar vidare. 

• Utvärderingen av Partnerskap Alnarp diskuterades, Håkan Schroeder arbetar vidare med två 
rapporter: en kortare och en lite längre. Klart till styrgruppsmötet den 13 november. 

• Partnerskap Alnarps faktablad: Dave Servin tar kontakt med Anette Neldestam för en 
skyndsam lösning. Ambitionen är att det ska finnas 15 helt klara faktablad till höstmötet 13 
nov. 

• Höstmötets innehåll diskuterades och finjusterades. 
Jordbruks- och trädgårdskonferens diskuterades. Bl.a. är kung Carl XVI Gustav, landshövding 
Göran Tunhammar, SJV’s generaldirektör Mats Persson och professor Håkan Fogelfors klara 
som föredragshållare på förmiddagen. 

 
3. Verksamhetsrapport 2007 

Diskuterades och lades till handlingarna. Verksamhetsrapporten i nuvarande skick delas ut på 
höstmötet. 
 

4. Temagrupp Spårbarhet 
Förslag på att inrätta en ny temagrupp: Spårbarhet enligt förslag från Patrik Stolt. Frågan diskuterades 
och beslutades att rekommendera till styrgruppen att denna nya ämnesgrupp inrättas. 
 

5. Projektansökningar  
Sökta projekt 15/10 förelåg. Beslutades att projekt 332 och 338 skickas för behandling till samtliga 
ämnesgrupper. Inga projekt behandlades på AU-mötet 
Ekonomin: ca 3 milj är beviljat ur projektbudgeten under 2008, totalt sökt till 15 okt: 3,4 milj. Enligt 
budget finns 6,1 milj kronor tillgängliga för utdelning. 
 

6. Medlemsfrågor 
Nya medlemmar: Grön Kompetens AB, Högestad-Christinehof Fideikomiss AB, Nordic Biosciences 
AB och Stina Werners Stiftelse 
 

7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att diskutera. 
 
 
 



           
8. Nästa AU-möte  

Beslutades att hålla nästa AU-möte torsdag 18 dec 08.00 – 09.30. 
 

9. Avslutning 
Ordf. Roland von Bothmer tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 
Alnarp den 24 oktober 2008 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Roland von Bothmer (ordförande) 


