
                
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

 
Plats och tid: 
 

4 september 2018 klockan 10.30 – 12.00, Slottet, Alnarp 
 

Närvarande: 
 
Anmält förhinder 

Håkan Schroeder (ordf.), Kristina Wallertz, Hanna Weiber-Post  och Jan Larsson 
(sekr.).  
Lisa Germundsson, Eric Agestam och Kristina Santén 
 
 
 
 
 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll  
Rekrytering av ny verksamhetsledare pågår. 
  

3. Information från PA. 
Nya medlemmar: nio nya medlemmar är på gång in. Varje ny medlem kommer att intervjuas och intervjun läggs på 
hemsidan samt uppmärksammas i övrigt på passande sätt. Dessutom kommer även tidigare medlemmar efterhand 
att genomgå samma process. 
Henrik Böhlenius kommer efter nyår att överta Kristina Wallertz roll i Partnerskap Alnarp 
 

4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Framgår i bilaga 2 
Diskuterades Alnarpskonferensen 24 januari 2019. Beslutades är fortsätta på spåret på klimat med KCF som 
ledande part. Kontakt ska tas med Framtidens mat samt vice rektor Ylva Hillbur angående innehåll.

  
5. Beslut om underskott vid seminarier 

Merparten seminarier förbrukar mindre medel än beslutat, i undantagsfall går seminarier med underskott. Av 
praktiska skäl borde verksamhetsledaren ha befogenhet att godkänna mindre underskott. Beslutades att sätta 
en gräns på att verksamhetsledaren för Partnerskap Alnarp på egen hand kan bevilja 5 000 kr extra i 
händelse av underskott på seminarier medan större underskott behandlas i AU.

  
6. Projektansökningar 

Beslutades enligt bilaga 1, totalt 5 ansökningar beviljades med totalt 68 400 kr, i samtliga fall ur medlemsbudgeten  
  

7. Övriga frågor 
Faktablad: nuvarande regler är att för alla projekt krävs att det alltid görs ett faktablad. Beslutades att även 
mindre rapporter kan komma ifråga, resp. projektansvarig bemyndigas att avgöra i vilken form olika projekt 
ska redovisas. Dock ska det normalt finnas en kort version som lätt kan få spridning. Hanna Weiber-Post 
tillsammans med Lisa Germundsson tar fram riktlinjer kring dessa kortare rapporter. 
 
Examensarbeten: ett formulär har lagts ut på hemsidan. Beslutades att Hanna Weiber-Post arbetar vidare 
men med mer inriktning mot att presentera företag/organisationer i stället för specifika uppslag. 
Beslutades att mer formalisera tillsättande av nya styrgruppsledamöter genom att dekan fortsättningsvis tar 
ett dekanbeslut vid varje skifte av styrgruppsmedlem. 
 



                
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.  
 
 

8. Nästa möte  
Beslutade hålla nästa möte 16 oktober klockan 13.00 – 14.30 
 

9. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 

 
 
Alnarp den 4 september 2018 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)            Håkan Schroeder (ordf.)



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
Projektnummer  Projekttitel Sökande Partners/ Kommentar Sökt nu

från PA 
Projektets

totalsumma 
Projekttid, beslut

1155/18/Trgrd  Biologiska hot mot honungsbin Lisa 
Germundsson 

Seminarium 6 dec
SJV 

10 000 25 000 1807‐1907
Beslut: beviljades 10 000 ur medlemsbudgeten 
 

1156/18/VO  Sydsvensk växtodlings‐ och 
växtskyddskonferens i Växjö 

Lisa 
Germundsson 

Seminarium 4‐5 dec
SJV, Hush i Halland, 
Kalmar, Blekinge och 
Skåne 

35 000 285 000 1808‐1908
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten 
 

1157/18/Skog  Phenotypic differences between 
plus‐trees progenies of sitka 
Spruce. 

Emma 
Holmström 

Examensarbete 15 000 15 000 1810‐1907
Beslut: beviljades 15 000 ur medlemsbudgeten 
 

1158/18/Trgrd  Vad är hållbarhet kopplat till de 
gröna näringarna 

Jan Larsson Seminarium 17 okt
 

6 400 6 400 1809‐1909
Beslut: beviljades 6 400 ur medlemsbudgeten 
 

1159/18/VO  Fältvandring: 
Sommarmellangrödors 
multifunktionella egenskaper 

Lisa 
Germundsson 

Seminarium 19 sept.
Hushållningssällskapet 
Skåne 

2 000 4 000 1809‐1909
Beslut: beviljades 2 000 ur medlemsbudgeten 
 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser fr.o.m. nu 
  

Trädgård 

2018-11-14 Branschdag trädgård  

2018-12-06 Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin  
 

Växtodling 

2018-09-11 Workshop glyfosat  

2018-09-19 Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper och dess markkolsbidrag  

2018-12-04 Sydsvensk växtodlings- och växtsklyddskonferens i Växjö  
 

Animalier 

2018-10-18 Alnarps grisdag  
 

Marknad och management 

2018-10-05 Frukostseminarium  

2018-10-17 Vad är hållbarhet kopplat till de gröna näringarna JanL  

 


