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PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2014-04-24 

 
Plats och tid: 24 april 2014 klockan 10.00 -12.00, Slottet, Alnarp 
Närvarande: Håkan Schroeder (ordf.), Lisa Germundsson och Jan Larsson (sekr.) 

 
 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll  
Adressen www.partnerskapalnarp.se är inregistrerat och fungerar, dess användande diskuterades vidare. 
Johan Ascard har anställts på tjänsten som ny projektledare i Tillväxt Trädgård. 
22 maj klockan 10.00 är Axfoundation på besök, Håkan Schroeder ansvarar för genomförandet och avser att 
engagera någon forskare utöver sig själv. 
Alnarp Green Innovation Arena är ett kluster med Partnerskap Alnarp, Movium och Tillväxt Trädgård. En 
ansökan håller på att färdigställas, ansvarig Kristina Santén. 
Bedömningskriterierna för bedömning av projektansökningar behöver förtydligas och eventuellt revideras, 
Lisa Germundsson och Jan Larsson ansvarar. Vid nästa AU-möte presenteras ett förslag. Arbetet ska vara 
klart till styrgruppens möte i augusti. 
 

3. Information från PA 
Håkan Schroeder medverkar på Hushållningssällskapet Malmöhus årsstämma 6 maj kl 15.00. 
Hantering av medlemmar som är gemensamma för PA och Movium Partnerskap: ett förslag på utformning 
presenterades och ska presenteras för Movium Partnerskap. 
En folder som presenterar vad ett medlemskap i Partnerskap innebär har tagits fram och presenterades. 
Beslutades att ta fram en PA-flagga , dvs den typ av roll-up  som ofta används utomhus. Jan Larsson 
ansvarar. 
Informerades om att kursen Ekonomistyrning och affärsjuridik för studenter årskurs 3 i Lantskapsingenjör-, 
Trädgårdsingenjör- och Lantmästarprogrammen kommer att nyttja Partnerskapsmedlemmar genom att 
studenterna individuellt ”skuggar av företagsledare”, dvs under en dag samlar uppgifter om 
företagsledningsfrågor för att senare sammanställa detta och redovisa på ett seminarium med företagsledarna 
inbjudna. 
Beslutades att en kopia på ansökningar ska kunna skapas i ansökningssystemet för projekt. Syftet är att 
sökanden ska kunna utgå från inlämnad version och revidera i de fall där styrgruppen sagt att en revidering 
krävs. Ansvarig: Jan Larsson. 

  
4. Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap  

kommer med all sannolikhet att gå in i Partnerskap Alnarp med start 1 jan 2015 som en egen ämnesgrupp och 
med egen projektbudget m.m. Informerades om att ett nytt möte med Sydsvenska Skogsforskning hålls 8 maj. 
AU anser att det är viktigt med en bra start i samarbetet och att skogsdelen därför bör erbjudas 1-2 platser i 
styrgruppen. 
 

5. Jubileumsprogram för 18 juni 
Roland von Bothmer, Dave Servin och Anders Nilsson är engagerade till dagen. Förmiddagen körs i 
samarbete med KSLA och temat för eftermiddagen är främst framtiden. Lisa Germundsson är ansvarig för 
dagen. 
 
 
 
 
 
 



           
6. Planerade aktiviteter i övrigt 

 13 maj Föreläsningsstation på Mjölk- och 
köttsföretagardag Övedskloster 

Christer Bergsten och Anders Herlin deltar  

 16 juni Visning av Lönnstorp Ansökan föreligger 

 18 juni PA 10 år i samarbete med KSLA Ansökan föreligger 

 29 juli Fältvandring potatis  

 22 okt kurs i växtnäringsbevattning Lisa Germundsson för samtal med främst HIR.   

 Maj 2017 GCIRO Förfrågan från Henrik Strindberg 

 Workshop om substrat och biokol (tunnelodling…)  

 Seminarium om robotmjölkning  

 Seminarium om biogassubstrat  

 Seminarium om odling av proteingrödor till animalier  

 
 

6. Framtiden för Forskarnätverk Potatis  på SLU’s hemsida 
Frågan bordlades på föregående möte, med beslut om att Jan Larsson förbereder ärendet till detta möte. För något år 
sedan gjordes en uppsättning sidor för forskarnätverk potatis. Arbetet finansierades inom nätverket. Inga medel 
avsattes till underhåll av sidorna och behovet av underhåll är mycket stort f.n. då merparten av länkade sidor har 
flyttats. Frågan har ställts vem som kan finansiera och utföra underhållsarbetet. 
Beslutades att PA inte direkt har med detta att göra varför ärendet avförs. 

  
 

7. Revidering av Vägledning för projektansökningar 
Beslutades om följande ändringar: 
 

Tidigare lydelse: Projekt med SJV som finansiär behandlas också annorlunda genom att det alltid krävs 
ytterligare en partner utöver SJV som finansiär. 
Förslag ny lydelse: Projekt med SJV, Region Skånes Miljövårdsfond och Landsbygdsprogrammet som finansiär 
behandlas också annorlunda genom att det alltid krävs ytterligare en partner utöver SJV som finansiär. 
 
Tidigare lydelse: Projekt som är examensarbeten eller seminarier kan helt eller delvis finansieras från PA. Vad gäller 
examensarbeten utgår ingen ersättning för arbetstid utan endast för direkta kostnader som resor, laboratoriekostnader 
och liknande.  
Förslag ny lydelse: Projekt som är examensarbeten eller seminarier kan helt eller delvis finansieras från PA. Vad 
gäller examensarbeten utgår ingen ersättning för arbetstid utan endast för direkta kostnader som resor, 
laboratoriekostnader och liknande. Sökande ska vara en anställd vid LTV-fakulteten,  normalt handledaren till 
examensarbetet. Minst en partner i Partnerskap Alnarp ska vara involverad i projektet. Det finns inget krav 
på medfinansiering från partners, men minst en kontaktperson hos partnern ska finnas nämnd i ansökan. 
Budgeten måste göras noggrant så att det tydligt framgår vilka kostnader som ska täckas. Kostnader ersätts 
mot kvitto eller redovisad körsträcka (2 kr/km). 
 

8 Projektansökningar 
Beslutades att projekt 576 får ett nytt projektnummer: 810 samt att nya avtal med partners måste fram från sökanden. 
 

Projekt 780: Minskning av smågrisdödligheten genom användning av `cups` till smågrisar; Jos Botermans beslutades 
om återremiss och att beslut kan tas Per Capsulam vid styrgruppsmötet 2014-03-28. Beslutades att projektet nu kan 
gå ut per Capsulam, Jan Larsson verkställer. 
 

Beslutades att faktablad regelmässigt ska tas fram för de examensarbeten som har finansiering från PA samt att 
medel ska avsättas för direkta kostander för faktabladet. Kostnaden för ett faktablad är 1 000 – 2 000 kr. 
 

Beslutades enligt bilaga 1, totalt fem projekt och 58 200 kr ur medlemsbudgeten.  
 

9 Övriga frågor 
Stipendium Hemmesdynge-fonden diskuterades. Beslutades att Håkan Schroeder skyndsamt formulerar statuter. 
 
 

10 Nästa möte  
Beslutades hålla nästa AU-möte tisdagen den 20 maj kl 07.30 – 09.00. 
 
 



           
11 Avslutning  

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet
 
 
  
Alnarp den 24 april 2014 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande)  



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar 24 april 2014   
 
Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners/ 
Kommentar 

Sökt nu
från 

Partnersk 

Proj.
total‐

summa 

Proj.‐tid, beslut

805/14/VO  SUFs sommarmöte 2014   Anders Nilsson Seminarium 9 500  9 500  1404‐1504 
Beslut: beviljades 9 500 ur medlemsbudgeten  

806/14/VO  Hållbar mat för alla? ‐ 
Förekomsten och utvecklingen av 
Community Supported Agriculture 
i Sverige 

Ingrid Sarlöv‐Herlin Examensarbete
Länsstyrelsen 
LRF 

9 000  9 000  1403‐1412 
Beslut: beviljades 9 000 ur medlemsbudgeten + maximalt 2 000 
kr för kostnader från Repro‐enheten för framtagande av ett 
faktablad. 

807/14/VO  Fältvandring Lönnstorp 2014  Lisa Germundsson Seminarium 5 500 5 500 1404‐1504 
Beslut: beviljades 5 500 ur medlemsbudgeten 

808/14/Kom  10‐årsjubileum Partnerskap Alnarp  Lisa Germundsson Seminarium 16 500 16 500 1404‐1504 
Beslut: beviljades 16 500 ur medlemsbudgeten 

809/14/VO  Vindens påverkan på 
honungsproduktion 

Jan Larsson och 
Helena Karlén 

Examensarbete
Sveriges 
Biodlares 
Riksförbund 

15 700  25 700  1404‐1504 
Beslut: beviljades 15 700 ur medlemsbudgeten  

 
 


