
           

 

Partnerskap Alnarp 
 
AU Styrgruppen 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2011-12-21 

 
Plats och tid: 21 december 2011 klockan 08.00-10.00, Slottet, Alnarp 
Närvarande: 
 

Tiina Sarap (ordf.), Dave Servin, Håkan Schroeder 
 och Jan Larsson (sekr.) 
 
 

1. Välkommen 
Ordf. Tiina Sarap hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Information från PA 
Meddelades att det finns några troliga nya medlemmar. 
Julkort: beslutades att komplettera listan ”Nyhetsbrev”, att justera föreslaget på elektroniskt julkort 
något samt att 21 dec. skicka ut detsamma till ca 550 mejladresser. 
 

3. Uppföljning styrgruppsprotokoll 23 november 
Medlemsaktivitet exklusivt för medlemsföretag: beslutades att genomföra denna aktivitet 14 mars då 
det ändå firas födelsedag (Slottet Alnarp 150 år). 
Offentliga bilagor projektansökningar: åtgärdat, numer kan två bilagor följa med en projektansökan och 
för båda avgör sökande om den ska vara offentlig eller ej. 
”Diskuterades hur fall där projektrapport saknas ska hanteras.” Det är numer på olika sätt åtgärdat. 
 

4. Jordbruks- och trädgårdskonferens, höstmöte 
Dave Servin arbetar vidare med program etc. för Jordbruks- och trädgårdskonferensen, programmet 
beräknas att inom kort vara klart. 
Beslutades att genomföra höstmöte 22 november 2012 i samarbete med bl.a. Lantmästarkåren och ASK 
 

5. Budget 2012 
Beslutades att ta upp punkten på nästa AU-möte 
 

6. Projektansökningar 
Beviljades enligt bilaga 1.  
 

7. Övriga frågor 
Nästa styrgruppsmöte är planerat till 29 mars. Beslutades att undersöka om förmiddagen den 30 mars är 
möjlig. 
  

8. Nästa möte AU 
Enligt tidigare beslut är nästa AU-möte med Partnerskap Alnarp 19 januari kl 8-10. 
 

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

 
 
Alnarp den 21 december 2011 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Tiina Sarap (ordförande)  



Bilaga 1: Projektansökningar 
 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar 21 december 2011           
             
Projektnr 

 
Projekttitel Sökande Partners Sökt nu 

från 
Partnersk 

Sökt totalt
från 
Partnersk 

Proj.
total‐ 
summa 

Beslut, anmärkningar

571/11/FoG  Reduktion av näringsutsläpp från 
växthusodling med mikroalger, en 
möjlighet till vinst för både den 
skånska miljön och ekonomin 

Malin Hultberg
SLU, Område Hortikultur 
Alnarp 

Region Skåne (2011) 
209 000 

(2011)
209 000 

(2011)
418 000 

Beslut 20111123: återremitteras med 
hänvisning till att tveksamhet råder om andra 
projekt med likartad inriktning samt 
tveksamhet med odlingsuppställningen liksom 
finansieringen. AU kan ta beslut inom ramen 
209 000 kr. Sökande måste återkomma så att 
beslut kan tas innan årsskiftet 2011/2012. 
Beslutades att bevilja projektet med 209 000 kr 
ur projektbudgeten. 

588/11/MoM 
 
 

BoT‐A Plattform Delprojekt inom 
aktörssamverkans‐projektet BoT‐A 

Siri Caspersen
SLU, Område Hortikultur 
Alnarp 

Stiftelsen 
Lantbruksforskning 
Solanum, Hush 
Krisianstad, Sv 
Stärkelseproducent
er 

(2011) 
176 000 

(2011)
176 000 

(2011)
696 000 

Beslut 20111123: återremitteras med 
motivering att finansiering och motfinansiering 
behöver förtydligas. AU kan ta beslut inom 
ramen 176 000. Sökande måste återkomma så 
att beslut kan tas innan nyår 2011/2012. 
Beslutades att bevilja projektet med 176 000 kr 
ur projektbudgeten. Tillades att sökande måste 
ta ansvar för att sprida den kunskap som 
kommer fram, sökande uppmanas därför att 
inkomma med ansökan om en workshop i 
ämnet. 

595/11/FoG  Upptaktsmöte för substratodling av 
jordgubbar 

Birgitta Svensson, SLU, 
Område Hortikultur 
Alnarp 

12 000  12 000 12 000 Beslut: beviljades 12 000 ur medlemsbudgeten 

 


