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Partnerskap Alnarp 
 
Arbetsutskott styrgruppen 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2008-04-04 

 
 
 
 
 
 
 
Plats och tid: Alnarp, Slottet, 4 april 2008. 
Närvarande: Roland von Bothmer (ordf.), Dave Servin, Jan Larsson (sekr.) 
  
1. Ordförande hälsade välkommen 

 
2. Diskuterades begrepp i styrgruppsbeslut och föregående mötes formuleringar. Begreppen ska enligt tidigare 

beslut tas upp på styrgruppsmöte. Förslag framfördes om att uttrycket ”under förutsättning att” ska utgå 
framledes och ersättas med  ”villkor” för att underlätta handhavandet av projekten. Vidare begreppet 
”återremiss”, där det naturliga i stället är ”avslag” och att ”reserverade medel” kan ingå under begreppet 
”villkor”. 

  
3. Diskuterades den utvärdering som uppdragits åt Mårten Carlsson avseende forskare/andra anställda/studenter 

och deras kunskap om och inställning till Partnerskap Alnarp.  
Beslutades att utvärderingen ska omfatta sex grupper: projektledare i större projekt (storleksordningen 200 000 
kr från PA), projektledare i mindre projekt,  examensarbeten och  projektledare för seminarier. Utöver dessa 
även områdeschefer inom områden med jordbruk/trädgård samt de två  kårordförandena. Cirka fyra 
intervjuer/grupp bör eftersträvas dock sex områdeschefer. 
Beslutades att informera personalorganisationerna om denna utvärdering via fakultetsdirektör Karin Warfvinge. 
Beslutades att ett urval görs till dessa ca fyra per grupp, men att alla berörda ges tillfälle att komma ifråga för 
en intervju genom att inbjudas via alnarp-alla-mejl från fakultetsledningen. 
 

4. Diskuterades den vakanta platsen som sekreterare i ämnesgrupp Marknad och management.  
 

5. Diskuterades det elektroniska nyhetsbrevet och möjligheterna att skicka detta till anställda och studenter. 
Brevet som går ut till medlemmar m.fl. i Partnerskap Alnarp innehåller formatering som stoppas i spamfiltret. 
Förslag: nyhetsbreven sparas elektroniskt på Partnerskap Alnarps hemsida (i databasen) och därmed kan 
länkning ske till breven samtidigt som  man kan läsa tidigare utskickade brev. Till alnarp-alla@slu.se och till 
aktuella studentkategorier skickas ett kort sammandrag av brevet samt en länk till brevet på Partnerskap Alnarps 
hemsida. 
 

6. Diskuterades den nya mallen för publicering och de nu klara projekten. Beslutades att erbjuda forskare som 
redan lämnat in sina projekt att även skriva enligt den nya mallen med 4 000 kr för en tvåsidigt version och  
8 000 kr för en fyrsidig. Beslutet gäller projekt inlämnade för godkännande under 2008 fram t.o.m. april månads 
utgång. Beslutades vidare att tillfråga Anette Neldestam om former för ett samarbete kring att ta fram dessa 
rapporter. 
 

7. Diskuterades organisationschemat från föregående AU-protokoll. Beslutades att revidera något enligt bilaga 2. 
 

8. Beslutades att bevilja projekt enligt bilaga 1: fem projekt (91 000 kr) ur medlemsbudgeten och ett projekt 
(120 000 kr) ur projektbudgeten.  

 
 
 
Alnarp den 4 april 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 

292/08/VO 
 

Seminarium ”Miljömedvetna 
odlingssystem – perspektiv på 
hållbarhet” 

Charlott Gissén, SLU område 
Jordbruk 

Beslut:.beviljades 25 000 ur
medlemsbudgeten 
 

25 000  25 000 
 

100 500 
 

25 000 

293/08/Kom  Frukostseminarier våren 2008 Jan Larsson, SLU, Alnarp Beslut:.beviljades 21 000 ur 
medlemsbudgeten  21 000  21 000 

 
21 000 

 
21 000 

294/08/MM  Är GPS‐styrning lönsamt? 
(Examensarbete) 

Jan Larsson, SLU, Alnarp Beslut:.beviljades 2 000 ur 
medlemsbudgeten  2 000  2 000 

 
2 000 

 
2 000 

295/08/VO  Potatisdag 2008 – en dag för 
vår pära 

Dave Servin, SLU, Alnarp Beslut:.beviljades 30 000 ur 
medlemsbudgeten 
Länsstyrelsen i Skåne län 

35 000 35 000 150 000  30 000 

296/08/Ani  Seminarium ”Weaning of 
piglets” 

Jos Botermans, SLU, Alnarp Beslut:.beviljades 8 000 ur 
medlemsbudgeten 

8 000 8 000 8 000  8 000 

 
238/07/003 
 

Ogräsbekämpning i 
fruktodling med naturligt 
förekommande herbicider. 
 

David Hansson
SLU, Område: Jordbruk – 
odlingssystem, teknik och 
produktkvalitet, Alnarp 

Beslut: projektet angeläget, 
beslut kan dock inte tas i AU. 
Styrgruppen tillfrågas 
angående projektet för att ev. 
fatta ett per capsulam‐beslut 
så att projektet ev. kan starta 
Äppelriket Österlen 
Kiviksmusteri 
 

90 000
 

90 000 
 

180 000 
 
 

285/08/003 
 
 

Nya ogräsbekämpnings‐
metoder i ekologisk och 
integrerad fruktodling 

David Hansson,
SLU, Område Jordbruk, 
Alnarp 

Beslut: beviljades 120 000/år
ur projektbudgeten för de  
första två åren. 
Partner: Jordbruksverket 
 

120 000
(år 1)

123 100
(år 2)

126 900
(år 3) 

120 000
(år 1)

123 100
(år 2)

126 900
(år 3) 

650 000 
(år 1) 

685 000 
(år 2) 

705 000 
(år 3)   

240 000 
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Organisationsschema Partnerskap Alnarp 
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 Omvärld 

Alnarp 
     

              
Kommersia-
lisering 

Fundraising Partnerskap 
Alnarp 

Internationella 
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utbildning 

Samverkans-
projekt 

Torslunda

         
  Styrgrupp    Tillväxt 

Trädgård 
 

 AU     Koordinator    
     Kansli    
     Sekreterar-

grupp 
   

         
      Kommunika-

tionsgrupp 
   

         
             
Frukt och 
grönt 

Växtodling 
livsmedel 

Biobaserade 
industriråvaror

Animalier 
 

Marknad 
och 
management 

Svensk 
Potatisforskning 
Alnarp 

 

 
 
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. 
 

 


