
Arbetsutskott styrgruppen Partnerskap Alnarp den 26 mars 2008, sid 1 av 3 (inkl. bilaga) 

 

Partnerskap Alnarp 
 
Arbetsutskott styrgruppen 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2008-03-26 

 
 
Plats och tid: Alnarp, Slottet, 26 mars 2008. 
Närvarande: Roland von Bothmer (ordf.), Dave Servin, Jan Larsson (sekr.) 
  
1 Diskuterades ordalydelser i beslutsprotokoll från styrgruppen och AU Partnerskap Alnarp. Följande begrepp 

förekommer med tillhörande betydelse: 
 

Begrepp Förtydligande 
Beviljas Projektet är beviljat enligt ansökan 
Beviljas under förutsättning 
(men inte villkor) 

Projektet är beviljat enligt ansökan och kan startas. För att bli slutgiltigt 
godkänt (och därmed erhålla utbetalning av de sista 20% av beviljade 
medel) krävs dock att det som anges ”under förutsättning” uppfylls. 
Exempel där detta förekommer är ”under förutsättning att internationell 
publicering sker”. 

Beviljas med villkor Projektet är inte beviljat förrän villkoret är uppfyllt och om detta villkor är 
uppfyllt beslutas antingen i AU eller på ett styrgruppsmöte (framgår i det 
första beslutet). Exempel där detta förekommer är ”villkor att bättre 
publiceringsplan presenteras” eller ”villkor att medfinansiär blir 
partnerskapsmedlem”  

Återremiss Projektet behöver omarbetas, men projektidén är bra. Ansökan 
kompletteras/omarbetas om den sökande så önskar och kommer sedan att 
tas upp i styrgruppen alternativt AU på nytt. 

Avslag Projektet avslås i sin nuvarande form och projektidén är inte godtagbar utan 
revidering. 

Remitterat Styrgruppen tar inte ställning till ansökan mer än att det ska beslutas om 
den i annat forum, t.ex. i Svensk Potatisforskning Alnarp. 

Bordlagt Styrgruppen tar inte beslut om ansökan av något skäl (t.ex. viss information 
saknas), exakt samma ansökan kommer att behandlas vid ett senare tillfälle. 

Medel reserverat Styrgruppen reserverar medel t.ex. som en garantisumma eller för viss 
kommande verksamhet. 

 

  
Beslöts att skicka ovanstående lydelse på remiss till styrgruppens medlemmar. 
 

2. Diskuterades organisationsplan för Partnerskap Alnarp. Beslutades att lägga ut schemat enligt bilaga 2 på 
hemsidan. Beslutades vidare att komplettera organisationsplanen med en illustration över beslutsflöden och 
med ett exempel på hur ett projekt normalt flödar i systemet. 

  
3 Diskuterades den utvärdering som genomförs av Mårten Carlsson avseende Partnerskap Alnarp. Beslutades att 

nu avsluta datainsamlingen. Beslutades vidare att uppdra åt Mårten Carlsson att genomföra en intern 
utvärdering bland forskare och andra personer som har samarbete med Partnerskap Alnarp. Denna ska 
genomföras som en intervjuundersökning.  
 

4 Beslutades att bevilja projekt nr 291 med kronor 29 000 ur medlemsbudgeten och projekt nr 282 med 79 000 ur 
projektbudgeten enligt bilaga 1. 
 

5. Nästa möte i AU beslutades till den 4 april kl 09.30. 
 
Alnarp den 26 mars 2008 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Roland von Bothmer (ordförande)
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Projektnr 
 

Projekttitel  Sökande Beslut / Partners Sökt nu
från 

Partnersk 

Sökt totalt
från

Partnersk 

Proj. 
total‐ 

summa 

Beslut 

291/08/005  GMO ‐möjligheter och 
problem inför framtida odling 

Dave Servin
SLU, Alnarp 

Beslut: beviljades 29 000 kr ur 
medlemsbudgeten 
Partner: SJV 

29 000  29 000 
 

52 000 
 
29 000 

282/08/003; 
            005 
 

Nya Team 20/20 – 
deltagardriven utveckling, 
startfas och sökfas. Fallstudie 

Anita Gunnarsson
SLU, Område Hortikultur, 
Alnarp 

Beslut:.beviljades 79 000 ut 
projektbudgeten 
Partners: HS, DSAB, NBR, LRF 
 

79 000  79 000 
 

158 000 
 
79 000 
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Organisationsschema Partnerskap Alnarp 
 
   SLU    
        
  LTJ-fak     
        
 Omvärld 

Alnarp 
     

              
Kommersia-
lisering 

Fundraising Partnerskap 
Alnarp 

Internationella 
enheten 

Uppdrags-
utbildning 

Stora 
projekt 

Torslunda

         
  Styrgrupp    Tillv. 

Trädgård 
 

 AU     Koordinator    
     Kansli    
 Kommunika-

tionsgrupp 
   Sekreterar-

grupp 
   

         
             
Animalie-
gruppen 

Växtodling Frukt och 
grönt 

Biobaserade 
industriråvaror 

Svensk 
Potatisforskning 
Alnarp 

Marknad 
och 
management

 

 
Ordförande i resp. ämnesgrupp utgör tillsammans med en extern ordförande och sekreterare 
styrgruppen. 
Sekreterarna i resp. ämnesgrupp utgör tillsammans med koordinator som ordförande 
sekreterargruppen. 
AU utgörs av ordförande och sekreterare i styrgruppen tillsammans med koordinator. 
 


