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PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2012-03-23 

 
 
Plats och tid: 23 mars 2012 klockan 09.30-11.30, 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. Uppföljning tidigare protokoll 
Angående underlag som visar projekt med fleråriga engagemang konstaterades att det föreligger en 
”skuld” på i storleksordningen max 2 milj kronor för tredje i dagsläget ej beviljade år i de olika 
projekten. Beslutades ta kontakt med berörda sökande som sökt och fått beviljat ett treårigt projekt för 
två år, men som i dagsläget inte sökt för det tredje året. 
 
Adresslistan på partnerskapsmedlemslista behöver en genomgång inför inbjudan till festligheterna 25 
september (Alnarp 150 år). Jan Larsson och Dave Servin verkställer senast under maj månad. 
 
Studentkontakt.slu.se: enligt tidigare beslut utvecklas tjänsten med förmedling av uppslag till 
examensarbeten. Beslut har tagits om att upprätta en ny studentportal, som bl.a. kommer att innehålla en 
motsvarande tjänst. Kontakt har tagits med ansvariga för detta utvecklingsarbete och beslut togs att i 
dagsläget stödja den nya studentportalen och därmed inte utveckla vidare i PA’s regi. 
 
Weblayout: nytt utseende på partnerskapalnarp.slu.se kommer presenteras inom kort. 
 

3. Information från PA 
Redogjordes kort från seminariet ”Möjligheter och problem inom rapsodlingen” den 22 mars. 
27 mars genomförs ”Stallgödsel och biogödsel på bästa sätt”. 
 
Beslutades att arrangera ett möte mellan tidningen Land Lantbruk och studenter vid LTJ med anledning 
av den artikel som fanns i Land Lantbruk 23 mars. 
 

4. Verksamhetsrapport 
Presenterades dagsläget, beslutades att komplettera föregående års version med information kring 
vetenskaplig publicering, nyttan med PA i utbildningen och PA’s mål. 
 

5. Inför styrgruppsmötet 30 mars 
Beslutades att utöver vanliga punkter även ta upp information från SLU (Tiina Sarap) och frågan om att 
utse en ny koordinator. Vidare ska Kristina Santén tillfrågas om en kort information om Alnarp 
Innovation. En ytterligare punkt är en diskussion om vad medlemsbudgeten bör användas till. 
 

6. Projektansökningar 
Beviljades fem projekt enligt bilaga 1. 
 

7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp. 
 
 
 



           
 

8. Nästa möte AU 
Beslutades att hålla nästa möte måndag 14 maj kl 8-10. 
 

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

 
 
 
 
Alnarp den 23 mars 2012 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Tiina Sarap (ordförande)  



Bilaga 1: Projektansökningar 
 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar 23 mars 2012            
           
Projektnr 

 
Projekttitel Sökande Partners Sökt nu 

från 
Partnersk 

Sökt totalt
från 
Partnersk 

Proj.
total‐ 
summa 

Beslut, anmärkningar

633/12/Kom  Antologi om stadsodling  Tim Delshammar, 
omr 7 LSU 

Seminarium 35 000 35 000 35 000 Beslut: projektet intressant men avslås med 
motivering att det ligger utanför PA’s 
verksamhet. 

634/12/VO  Finns det en framtid för 
kaninköttproduktion i Sverige? 

Kristina Ascárd, 
omr 4 LBT 

Examensarbete 5 400 5 400 5 400 Beslut: beviljades 5 400 ur medlemsbudgeten 

635/12/FoG, 
MoM 

Exportseminarier vid 6 tillfällen  Håkan Sandin, 
Omvärld Alnarp 

Seminarium 9 815 9 815 9 815 Beslut: beviljades 9 815 ur medlemsbudgeten 

636/12/Kom  Betesrådslag – strategiskt bete med 
helhetssyn 

Håkan Schroeder, 
Omvärld Alnarp 

Seminarium 15 000 15 000 56 000 Beslut: beviljades 15 000 ur medlemsbudgeten 

 
478/10/Bio 
 

Biogasgrödor i ett uthålligt 
odlingssystem 
 

Jan‐Erik Mattsson
SLU Område Jordbruk 
Alnarp 

Sysav Utveckling AB År 2010 
220 000 

År 2010 
220 000 

År 2010 
555 000 

Beslut 2010‐05‐14: Beviljades upp till 220 000 
kr ur projektbudgeten under förutsättning att 
adekvat motfinansiering presenteras. AU kan ta 
beslut i ärendet. 
Beslut 2012‐02‐28: AU ber sökande att 
inkomma med mer detaljerade uppgifter om 
projektet och dess finansiering. 
Beslut: beviljades 100 000 för 2010 och 2011 ur 
projektbudgeten. 

 


