
                                                                                                                                          
  

 
 
 
 
SLU Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2022-10-14 

 
Plats och tid: 
 

14 oktober 2022 klockan 15.00 – 16.30 
 

Närvarande: 
 
Anmält förhinder 
 
 
 

Håkan Schroeder (ordf.), Jeanette Donner,  Kristina Santén och Jan Larsson (sekr.) 
 
Christina Lunner Kolstrup, Johanna Grundström och Henrik Böhlenius 

1. Välkommen 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Christina Lunner Kolstrup delegerade 
ordförandeskapet för detta möte till Håkan Schroeder vid anmälan om förhinder.  
 
 

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? 
Hur ser PA på trainee på medlemsföretag med t.ex. ersättning resor, Henrik Böhlenius utvecklar förslaget till 
nästa AU-möte. Beslutades att parkera denna punkt tills vidare. 
 
 

3. Information från PA 
Ämnesgruppsordföranden. Vakanser vad gäller ämnesgruppsordförande i Marknad och management och Djur har 
varit fallet ett tag, nu tillkommer även Skog från 2023. Beslutades att prioritera tillsättning av dessa poster snarast 
trots om det samtidigt pågår ett arbete med översyn av vilka ämnesgrupper som ska finnas.  
Förslag regionalt seminarium på temat cybersäkerhet kopplat till livsmedels-, energi- och vattenförsörjning med 
anledning av det oroliga världsläget till följd av utvecklingen i Ukraina har inkommit. Beslutades att i dagsläget 
inte prioritera detta då den direkta kopplingen till forskning och utbildning vid SLU i Alnarp inte är tillräckligt 
tydlig. Temat bedöms ligga närmare andra myndigheters ansvar.  
Ett arbete med att utveckla PA Team (resurspersoner inom PA) pågår, se vidare punkt 5. 
 
 

4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Se bilaga 2 
 
 

5.  Rapport/uppföljning intern workshop 11 oktober 
På denna workshop kring hur vi utvecklar PA’s funktioner, arbetsformer och ämnesgrupper för att fokusera 
och stärka SLU Alnarps delaktighet än mer för samverkan i 
forskningsansökningar/workshops/seminarier/examensarbeten etc deltog ämnesgruppskoordinatorer, ledning 
och administration för PA.  Workshoppen resulterade i ett underlag för fortsatt utveckling och konkreta 
förslag kring bl.a. ämnesgruppsmöten och dess framtida upplägg. Frågan tas vidare till styrgruppen och 
processen fortsätter inom gruppen med nästa workshop den 10 nov. 
 
 

6. Anmälan om planerade aktiviteter inom projektet Mer vall på slätten för klimateffektiv 
primärproduktion (1334)  
Följande två aktiviteter planeras i närtid 
o   Studieresa Danmark Foulum 17-18 nov. Projektet finansierar framförallt bussresa till kostnaden 40 tkr 



                                                                                                                                          
o   Demodag Alnarp 27 oktober ”Vall som råvara i växtproteinfabriker – Demo av skörd i fält och fraktionering av 
lucern i Alnarps Växtproteinfabrik”. Kostnad 10 tkr 
Beslut: Godkännes inom tidigare beviljade belopp (projekt 1334) 
 

7. Kommunikationshjälp för marknadsföring av aktiviteter  
I Alnarp arrangeras ett antal konferenser som vänder sig mot aktiva lantbrukare, rådgivare etc. Exempel på 
detta är Alnarps Mjölkdag, Alnarps Grisdag, Alnarps Nötköttdag, Alnarps Lamm och Fårdag, Branschdag 
Trädgård, Lantmästardagen, Alnarpskonferensen m.fl. Detta är ett mycket bra mötesarenor för PA. Samtliga 
dessa har PA som finansiär och arrangeras av verksamma vid institutionerna eller PA kansli. De 
handgripliga arrangörerna av en del av dessa konferenser upplever den externa marknadsföringen som en 
tung del. Skulle kanske PA-kansli kunna göra en större insats än idag genom att erbjuda att ta ett större 
ansvar vid marknadsföringen av dessa konferenser genom att t.ex. göra personliga inbjudningar till 
branschföreträdare, meddela dessa vem man kontaktar för att få en monter och liknande? 
Beslut: beslutades att gå vidare med denna fråga i syfte att ytterligare öka engagemang och deltagande från 
PA partners och andra externa målgrupper i dessa aktiviteter genom stöd från PA-kansli i marknadsföring. 
 

8. Ansökan mindre workshops 
Det har skissats på ett förslag att projektansökningar avseende seminarier och workshops med en budget per 
event på max 10 000 kan beviljas och hanteras av verksamhetsledaren utan ordinarie projektadministration. 
Sökande gör sin ansökan enligt tidigare system, men om sökt belopp är max 10 000 delegeras beslut till 
verksamhetsledaren, projektet registreras i en annan nummerserie  än det ordinarie och verksamhetsledaren 
rapporterar beslut på nästa AU-möte. Vidare attesteras fakturor kring eventen av verksamhetsledaren och 
betalas direkt av PA istället för hantering via institution. Om verksamhetsledaren avslår en ansökan ska även 
det meddelas vid AU för att möjliggöra en andra bedömning av AU innan sökande informeras om beslutet. 
Denna hantering av aktiviteter som söker mindre belopp sänker den administrativa tröskeln för forskare, 
kortar beslutstiden ytterligare och den sammanlagda tiden för projektadministration.   
Beslutades att under år 2023 genomföra denna modell på försök med ett maxbelopp på totalt 60 000 kr från 
medlemsmedlen. 
 

9. Projektansökningar 
Beslutades att bevilja enligt bilaga 1, totalt 50 000 ur medlemsbudgeten till ett projekt. 
 
 

10. Övriga frågor 
Beslutades att undersöka möjligheten att hålla ett kort lunchseminarium på temat SDG som verktyg för att 
utveckla och kommunicera hållbarhet i samband med forskningsprojekt i början på nästa år. Insatsen 
motiveras av förslaget att forskningsprojekt som beviljas inom PA ska knytas till SDG.  
 
 

11. Nästa möte 
Sedan tidigare finns följande mötestider via Zoom: 
18 november 14.45-16.15 
19 december 09.30-11.00 
 
 

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

 
 
 
 
Alnarp den 14 oktober 2022  
 
 
Jan Larsson (sekreterare)                          Håkan Schroeder (ordförande)           



Bilaga 1 
Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners/ 
Kommentar 

Sökt nu 
från PA 

Projektets 
total- 

summa 

Projekttid, beslut 

1431/Kom/2022 Alnarpskonferensen 2023 Jan Larsson Tejarps förlag 
LRF Skåne 

50 000 65 000  2210-2310 
Beslut: beviljades 50 000 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 
2022-10-10 Fältvandring – Hur påverkas renkavle av olika jordbearbetningsmetoder och mellangrödor? 
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 
2022-10-27 Vall som råvara i växtproteinfabrikerFältvandring - Hur påverkas renkavle av olika jordbearbetningsmetoder och mellangrödor? 
2022-11-17 Studieresa Danmark Foulum 17-18 nov  

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 
2022-11-15 Alnarps mjölkdag 
2022-11-21 Alnarps Nötköttsdag  

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 
2022-11-22 Växande möten #4  

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

Totalt 35 seminarier. 

 



This document has been electronically signed
using eduSign.

Validate signed documents at: https://validator.edusign.sunet.se

Signature page


		2022-10-19T06:57:42+0000


		2022-10-20T06:38:07+0000




