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2022-09-15 

 

Plats och tid: 

 

15 september 2022 klockan 08.00 – 09.00 

 

Närvarande: 

 

 

Anmält förhinder 

 

 

 

Christina Lunner Kolstrup (ordf.), Håkan Schroeder, Henrik Böhlenius, Jeanette 

Donner,  Kristina Santen, Johanna Grundström och Jan Larsson (sekr.) 

 

- 

1. Välkommen 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

 

2. Uppföljning tidigare protokoll  
På vilka tematiska huvudområden ska fokus läggas på för den närmsta tiden, förslag kan vara fokusområde 

hållbar utveckling, exempelvis växthälsa och digitalisering. Hur kan PA bli mer proaktiv inom områden som 

kan anses viktiga. Hur få bransch mer involverad? 

Prioritering av vård av partners behöver ses över kontra andra uppgifter för verksamhetsledaren. 

Verksamhetsplanen 

Hur ser PA på trainee på medlemsföretag med t.ex. ersättning resor, Henrik Böhlenius utvecklar förslaget till 

nästa AU-möte. 

Det slutgiltiga beslutet avseende faktablad tas på ett senare AU-möte efter insamlande av mer fakta 

Behandlades ett dokument kring ”Utlysning av medel från SLU Partnerskap Alnarp”. Beslutades att 

ledamöterna kommer in med synpunkter senast onsdag 18 maj med ev. synpunkter. 

Slutrapportering av skogliga projekt: beslutades att Jeanette Donner och Henrik Böhlenius följer upp denna 

fråga. 

Beslutades att bjuda in Anna-Lena Axelsson och Anders Lindhagen för en diskussion kring tankarna på ett 

skogligt SLU Partnerskap till nästa AU-möte, kunde ej närvara på detta möte, nytt försök till hösten.  

 

 

3. Information från PA 
En ny medlem: S-Invest (Blomsterlandet ingår). Lunds kommun är medlem sedan halvårsskiftet.  

Arbetet med att följa upp ej redovisade projekt är inne i en intensiv fas. 

 

4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Se bilaga 2 

 

  

5.  Delegation att underteckna Partners- och projektavtal 
Idag undertecknar ordförande i styrgruppen/dekan LTV partners- och projektavtal inom PA. Bör dessa 

undertecknas av verksamhetsledaren för PA istället? Motiv kan vara att det är en uppgift som kan bedömas vara av 

operativ karaktär i synnerhet gällande projektavtalen och att det skulle förenkla dokumenthanteringen. Anslutning 

av nya partners kan ses som ett strategiskt ärende vilket bör förankras hos dekan/dekaner. 

 

Beslut: enligt förslaget ovan dvs såväl partners- som projektavtal delegeras till verksamhetsledaren efter samråd 

med dekan/dekaner. 

 

 

 

 



                                                                                                                                          
6. Uppföljning styrgruppsmötet 29 augusti 

Slutsatser från styrgruppsmötet som AU bedömde som särskilt intressanta att prioritera närmast i tiden var: 

 gränsöverskridande mellan ämnen och branscher, såsom: 
 kompetensförsörjning och tillämpning av redan känd kunskap i praktiken. Under detta skulle t.ex 

teman kring klimat, cirkulära system, vattenhantering m m utvecklas genom stöd från PA.  
 Pionjärer och ambassadörer bland medlemsföretagen behöver identifieras och ligger i linje med 

PA’s arbetssätt som skulle kunna vara delaktiga i framdriften av nätverkande och dialoger 

tillsammans med nyckelpersoner inom SLU.  
 PA verksamhetsledare ansvarar för att ta resultatet från styrgruppen vidare i linje med PA´s 

verksamhetsplan vilket bl a skulle kunna öka antalet bra gränsöverskridande projekt med stor 

relevans för både praktik och akademi.  
 Gällande kompetensförsörjning efterfrågas bl a personer som kan arbeta i lednings- och 

utvecklingsfunktioner. SLU skulle kunna bidra till det genom kortare utbildningsinsatser riktade till 

yrkesverksamma som vill komma vidare mot den typen av yrkesroller. Finansieringsutmaningen 

behöver lösas, projektfinansiering är en möjlighet. 
 Implementering av känd kunskap är stor utmaning. De diskuterade kunskapsnaven syftar till det 

och PA kan vara en möjlig medspelare i en sådan utveckling.  

 

7. Projektansökningar 
Beslutades att bevilja enligt bilaga 1, totalt 66 000 ur medlemsbudgeten till tre projekt. 

 

.  

8. Övriga frågor 
 Informerades om att Sustainalink (fd Miljöbron) som samarbetar med flera andra lärosäten, även 

kommer att arbeta med LTV-fak i ett pilotprojekt under två år för att hjälpa till kring 

examensarbeten, spridning av kunskap m.m. Finansieras från fakulteten ur GU-budgeten. 

Satsningen kommer att utvärderas innan två-årsperioden är genomförd. 
 Framfördes det önskvärda i att ha arrangemang där olika studentgrupper blandas. 

 

 

9. Nästa möte 
Sedan tidigare finns följande mötestider via Zoom: 

14 oktober 15.00-16.30 

18 november 14.45-16.15 

19 december 09.30-11.00 

 

10. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Alnarp den 26 september 2022  

 

 

Jan Larsson (sekreterare)                          Christina Lunner Kolstrup (ordförande) 

          



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnr 
 

Projekttitel Georg 
Carlsson 

Partners/ 
Kommentar 

Sökt nu 
från PA 

Projektets 
total- 

summa 

Projekttid, beslut 

1428/VO/2022  Workshops om växtförädling och 
cerealier  

Håkan 
Schroeder 

 25 000 25 000  2209-2212 
Beslut: beviljades 25 000 ur medlemsbudgeten  
Håkan Schroeder deltog inte vid detta beslut 
 

1429/MoM/2022
  

Hur skapar man ett företag med 
timing - lärdomar från en 
orkesterdirigent 

Sebastian 
Remvig 

 6 000 6 000  2209-2211 
Beslut: beviljades 6 000 ur medlemsbudgeten . 
Beslutades även att PA med andra medel finansierar en 
inspelning och textning av föredraget. 
 

1430/MoM/2022
  

Lantmästardagen 2022 Jan Larsson Tejarps förlag 35 000 35 000  2209-2309 
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten  
Jan Larsson deltog inte vid detta beslut 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser 2022 
 

 

 

 

Ämnesöverskridande 

2022-01-26 Alnarpskonferensen 2022 

2022-06-07 Möt SLU på Borgeby fältdagar 2022!, 29-30 juni 

2022-09-29 Boksläpp Samarbeten i den skånska myllan 
 

Trädgård 

2022-05-09 Workshop om växtförädling och äpple 

2022-05-16 Workshop om växtförädling och potatis 

2022-09-13 Helgegården trädgårdsdag 

2022-11-23 Branschdag Trädgård 
 

Växtodling 

2022-01-26 Lökkonferens 2022, 26-27 jan 

2022-03-30 Nyttan med standardisering - exempel från växtskyddsområdet 

2022-05-31 25th biannual International Plant Resistance to Insects Workshop 

2022-06-03 SUF sommarmöte 2022 

2022-06-19 Framtidens jordbruk 

2022-10-20 Växtförädling och cerealier Torna-Hällestad 

2022-12-13 Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens | Växjömöte 13-14 dec 
 

Biobaserade industriråvaror 

2022-05-03 Biogas och Biogödsel i samverkan mellan Stad och Land 
 

Djur 

2022-04-28 Alnarps Lamm och Fårdag 2022 

2022-05-17 Innovativ betesteknik 

2022-09-20 Hästnäringsdag på Jägersro 

2022-10-13 Alnarps Grisdag 2022 
 

Marknad och management 

2022-02-10 Strategier för enskilda lantbrukare 

2022-02-22 Generationsskiftesplanering 

2022-03-18 Skatteregler tillämpliga för REKO-ringsproducenter 

2022-03-29 Växande möten 

2022-06-07 Växande möten 

2022-09-13 Växande möten #3, AI m.m. 

2022-09-30 Frukostseminarium 2022 med Anna Bertland, Kabbarp 

2022-10-28 Hur skapar man ett företag med timing - lärdomar från en orkesterdirigent 

2022-11-17 Lantmästardagen 2022 
 

Skog 

2022-06-15 Exkursion om skogen och klimatet, 15-16 juni 
 

Totalt 29 seminarier. 
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