
                
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2019-04-04 

 
Plats och tid: 
 

4 april 2019 klockan 13.15 – 14.45, Lilla Sessionssalen, Slottet, Alnarp 
 

Närvarande: 
 
Anmält förhinder 

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

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

2. Uppföljning tidigare protokoll  
 
Examensarbeten: ett formulär har lagts ut på hemsidan. Beslutades att Camilla Zakrisson Juhlin arbetar 
vidare men med mer inriktning mot att presentera företag/organisationer i stället för specifika uppslag. Även 
PA’s kommunikationsgrupp tittar på frågan. 
 
Arbetsuppgifter för styrgruppsmedlemmar behöver förtydligas, verksamhetsledaren är ansvarig för detta 
förtydligande. I samband med detta görs även en översyn över hur beslut i styrgruppen, t.ex. beviljade 
projekt, kommuniceras ut till medlemmar och andra intressenter. Rutiner för uppdatering av ”Det här är 
Partnerskap Alnarp” behöver tas fram. Carl-Otto Swartz och Jan Larsson samråder med Kristina Santén. 
 
Instruktionerna för projektansökningar och processen ska uppdateras, ansvarig Carl Otto Swartz och Jan Larsson. I 
uppdraget ingår även att ta fram en version på engelska. 
 
På alla faktablad anges ”LTV-faktablad”. AU diskuterade frågan på föregående möte och landade i att 
undersöka möjligheten att kalla faktabladen för ”SLU Fakta Alnarp”. Frågan undersöks nu vidare av 
verksamhetsledaren i samverkan med kommunikatören, Sydsvensk Skogsvetenskap och PA’s 
kommunikationsgrupp och ett förslag kommer att föreligga inom kort. Frågan drivs fr.o.m. nu av dekan. 
 
Administrationen inom PA: utlyses en halvtidstjänst för tillfället. 
 
Rutiner för projekt: Beslutades att slutdatum på projekt skall sättas till januari/februari istället för december. Detta 
för att minska mängden ekonomiska händelser i slutet av året. Förslag finns även för att beviljade projektmedel 
betalas ut under första halvåret. Dock är detta beroende av att projektkontrakt kommer in i tid.  
 
Verksamhetsrapport 2018 ska presenteras på styrgruppsmötet, är precis klar och tas upp på styrgruppsmötet 
5 april, men borde skickats ut i förväg varför fastställande tas vid ett senare tillfälle. 
 
 

3. Information från PA. 
Det går ut en annons på en administrativ halvtidstjänst vid Partnerskap Alnarp. Annonsen går ut 5 april. 
Carl-Otto Swartz avser att ta fram en sammanfattning av diskussioner i samtliga ämnesgrupper att distribueras till 
samtliga ämnesgrupper. 
Utkast finns på att ev. utöka kommunikatörens arbete från 20 % till något mer och kommer vidare att utredas. 
 
 
 
 



                
4. Planerade aktiviteter i övrigt 

Framgår i bilaga 2 
  
  

5. Styrgruppsmötet 5 april 
Två återbud har inkommit. 
Beslutades att försöka få ut protokoll snabbt, dels till sökande och dels i det nyhetsbrev som publiceras 
tisdag 9 april. 
 
 
 

6. Projektansökningar 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt 3 ansökningar beviljades med 21 400 kr ur medlemsbudgeten. 
 

  
7. Övriga frågor 

Poängterades att det finns samverkanscheckar att söka från SLU för att pröva nya samverkansformer 
 
 

8. Nästa möte  
Beslutade hålla nästa möte torsdagen 9 maj klockan 13.15 – 14.45. 
 
 

9. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 

 
 
Alnarp den 4 april 2019 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)            Håkan Schroeder (ordf.)



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
Projektnummer  Projekttitel Sökande Partners/ Kommentar Sökt nu

från PA 
Projektets

totalsumma 
Projekttid, beslut

1207/VO o 
Trgrd/2019 

Glyfosat ‐ Vad står vi nu och hur 
ser framtiden ut? 

Anders TS 
Nilsson 

Jordbruksverket
Seminarium  

14 200 24 200 1903‐2003
Beslut: beviljades 14 200 ur medlemsbudgeten. 
 

1208/MoM/19  Unik möjlighet att förverkliga goda 
idéer, 6 maj 2019 

Lisa 
Germundsson 

Många stöttande 
företag 
Seminarium 

5 000 15 000 1903‐2003
Beslut: beviljades 5 000 ur medlemsbudgeten 
 

1209/MoM/ 
2019 

Lantbrukets utmaningar i 
framtiden, 3 april 2019 

Jan Larsson, 
Ulrik Lovang 

Lovang, LRF Konsult
Seminarium 

2 200 12 200 1903‐2003
Beslut: beviljades 2 200 ur medlemsbudgeten.  
 

   



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser fr.o.m. nu 
 
 

Växtodling 

2019-06-17 Mark-kol Sven-Erik  

2019-06-18 Bioeconomy Business Development & Innovation Thomas Prade Thomas.Prade@slu.se   
Marknad och management 

2019-04-03 Lantbrukets utmaningar i framtiden Alnarp, Skörden Jan Larsson   
Kommunikation

2019-05-06 Förverkliga goda idéer med innovationsstöd  

 


