
                
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2019-11-05 

 
Plats och tid: 
 

5 november 2019 klockan 08.30 - 10.00, Lilla Sessionssalen, 2:a våningen Slottet 
samt på distans från Ultuna (Håkan Schroeder och Jan Larsson) 
  

Närvarande: 
 
 
Anmält förhinder 

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

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

2. Uppföljning tidigare protokoll  
 
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. 
Ärendet tas upp styrgruppsmötet i november. 
 
Instruktionerna för projektansökningar och processen ska uppdateras, ansvariga 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 ett tidigare 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 nu av dekan. 
 
PA’s verksamhetsplan: Carl-Otto Swartz och Kristina Santén slutför verksamhetsplanen. I uppdraget ingår 
även principer för medlemsbudgeten (vad ska kunna beviljas, vad kan beslutas i AU resp. måste gå till 
styrgruppen, ev. ersättning till administration av seminarier m.m.). 
 

 
3. Information från PA 

Alnarpskonferensen 23 januari 2020, preliminärt program finns. 
Totalbelopp i projektansökningar är något lägre än budgetmedlen.   
Carl-Otto Swartz är kallad till ett sektorsrådsmöte i Stockholm med huvudtema kring kompetensförsörjning 
inom de gröna näringarna. 
 

4. Mentorprogrammet 
Diskussion kring ett ev. samarbete med Claudia Suraga, mentorprogrammet Gro, kring mentorprogram. Beslutades 
att Jan Larsson driver fråga med syftet om att ett samarbete upprättas, där kraven är att en arbetsgrupp från PA är 
delaktig med att söka mentorer, att även skog utöver lantbruk, trädgård och landskap involveras i projektet, att PA 
på olika sätt är behjälplig att marknadsföra mentorprogrammet gentemot studenter samt att mentorprogrammet på 
något vis i marknadsföring etc. med sitt namn kan kopplas till PA.

  
   5. Planerade aktiviteter i övrigt 

Framgår i bilaga 2 
 



                
  

6. Projektansökningar 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt 8 ansökningar beviljades med 220 900  kr ur medlemsbudgeten. 
 

  
7. Övriga frågor 

Tilläggsansökningar, hur döper man ett tredje år. Beslutades att generellt tilldela en tilläggsansökan ett nytt 
projektnummer med krav på att det i löpande text tydligt framgår att det är en tilläggsansökan till ett visst 
tidigare projektnummer. 
 
Tim-redovisning i projektansökningar, beslutades att hänföra till gruppen kring nya instruktioner för 
projektansökningar, se punkt 2, med en rekommendation att om möjligt hålla det så enkelt som möjligt vad 
gäller hur antal timmar och kostnad per timmar ska anges i projektansökningar. 
 
Samverkansdatabas håller på att utvecklas, diskussion pågår med Ann Sofie Moren  
 

8. Nästa möte 
Beslutades hålla nästa möte 17 december klockan 11.00 – 12.30. 
 

9. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 

 
 
Alnarp den 5 november 2019 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)  Håkan Schroeder           



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
Projektnummer  Projekttitel Sökande Partners/ Kommentar Sökt nu

från PA 
Projektets

totalsumma 
Projekttid, beslut

1203/Anim/19  Alnarps Grisdag 2019  Anne‐Charlotte
Olsson 

LRF Skåne
Seminarium 

35 000
 

65 890 1902‐2002
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten 

1241/Trgrd/19  Lökkonferens 2020 ‐ utveckla  
svensk lökproduktion 

Lars Mogren Seminarium 35 000 35 000 2002‐2002
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten. 

1242/Anim/19  Hur får vi uthållig tillväxt i  
sydsvensk lammproduktion 

Madeleine 
Magnusson 

LRF Skåne
Seminarium 

30 600 34 600 2001‐2009
Beslut: beviljades 30 600 ur medlemsbudgeten. 

1243/Skog/19  Stormförebyggande skogsskötsel ‐
hur gick det? 

Eric Agestam Skogforsk
Seminarium 
 

4 300 4 300 1911 – 1911
Beslut: beviljades 4 300 ur medlemsbudgeten. 

1244/Trgrd/19  Utvärdering av Tillväxt Trädgård  Susanna 
Lundqvist 

35 000 35 000 2001‐2009
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten. 

1245/Kom/19  Faktablad SLU Partnerskap Alnarp Lisa 
Germundsson 

35 000 35 000 1911‐2011
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten under 
förutsättning att en arbetsgrupp bildas kring projektet 
bestående av PA’s kommunikatör och nuvarande ledning 
för PA i stort 

1246/VO Trgrd 
/19 

Fältvandring på Helgegården 
Skepparslöv‐Etableringstid‐ 
punktens inverkan på några olika 
sommarmellangrödors 
markkolsbidrag och dess 
ogräsbekämpande egenskaper 
Seminarium 26 november 

Sven‐Erik 
Svensson 

HS/HIR Skåne
Seminarium 

11 000 15 000 1911‐2011
Beslut: beviljades 11 000 ur medlemsbudgeten. 

1247  Mentorprogram i samverkan med
mentorprogrammet Gro  

Jan Larsson 35 000 35 000 1911‐2012
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten 

 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser fr.o.m. oktober 
 
 Ämnesöverskridande 

2019-11-21 Lantmästardagen 2019  

2020-01-23 Alnarpskonferensen   
Trädgård 

2019-11-13 Branschdag Trädgård   
Växtodling 

2019-12-10 Växjö möte 10-11 dec   
Biobaserade industriråvaror 

2019-10-17 Mellangrödor före och efter potatis samt före sådd lök   
Animalier 

2019-10-14 Alnarps grisdag  

2019-11-19 Alnarps mjölkdag  

2019-12-05 Alnarps Nötköttsdag  

Marknad och management 

2019-11-25 Varför tjänar Kanadensiska lantbrukare pengar?  

Kommunikation

2019-10-02 Frukostseminarium med Magnus Magnusson  

2019-10-16 Vad är hållbarhet kopplat till lantbruk och trädgård  

2019-11-27 Håstadiusseminarium 2019 Alnarp  
 

 


