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Närvarande: Håkan Schroeder (ordf.), Lisa Germundsson, Marianne Andersson, Agneta 
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Punkterna 1..5 även Anders Carlsson, Rickard Ignell, Håkan Asp och Peter 
Lundqvist 

Anmält förhinder Bengt Persson och Cecil Konijnendijk 
 

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

2. Utveckling av PA:s mål och arbetsformer 
Diskuterades rubricerade frågor. Från diskussionen kan nämnas att det framhölls det viktiga i att 
engagera medlemmarna, inte minst då det gäller vilka forskningsfrågor som är mest intressanta. Vidare 
framkom att ämnesgrupperna borde få en större roll i framtiden. Det finns sannolikt behov att mer 
prioritera bland vad som ska beforskas, bl.a. p.g.a. medelsbrist, hur denna prioritering ska ske är dock en 
svår fråga. I alla dessa sammanhang är det personliga mötet viktigt, därför ses det med tillfredställelse att 
forskare i allt högre grad deltar i ämnesgruppernas möten. Helt avgörande för framtiden blir att 
åstadkomma mötesplatsen bl.a. i mötet forskare/företag/studenter. Efterfrågades tydlig information om 
vilka kompetenser som finns i Alnarp samt gärna möjlighet att på något vis åstadkomma spontana 
möten. Studenter är mycket viktiga i umgänget mellan universitet och näringsliv. Särskilt poängterades 
vikten av att både studenter och kursansvariga bättre informeras om vad Partnerskap Alnarp innebär och 
kan tillföra. Diskuterades vidare vikten av att de nyinrättade samverkanslektorerna engageras som en 
länk mellan Partnerskap Alnarp, studenter och resten av SLU. 
 

3. Partnerskap SLU 
I projektet ”Ett SLU” är syftet att SLU’s resurser ska verka i samma riktning. Centralt på SLU har man 
sett att PA fungerar väl, som borde kunna nyttjas av resten av SLU. Samtidigt ser LTJ-fakulteten att det 
finns resurser inom SLU som PA gärna skulle vilja samverka med. Ett projekt med Lisa Germundsson 
som projektledare med stöd från rektor kommer att startas omedelbart där syftet är att utreda hur PA kan 
fungera som modell för ett liknande arbetssätt vid andra delar av SLU. Det skulle kunna innebära att PA 
får tillgång till en större del av SLUs kompetens utanför LTJ-fakulteten. 
 

4. Jordbruks- och trädgårdskonferensen 2014 
Förslag att datumet är torsdagen 30 jan och att upplägget ändras jämfört med tidigare konferenser. 
Förslaget är att dagen inleds med en relativt kort gemensam session och det därefter följer fyra pass i tre 
olika lokaler med resp. inriktning växtodling, frukt och grönt resp. animalier. De 12 passen är 45 minuter 
långa och innehåller en forskare, en rådgivare och ev. en praktiker/student som föreläsare kring samma 
tema. Huvudansvariga för innehållet på passen är de tre samverkanslektorerna Erland Liljeroth, Malin 
Hultberg och Anders Herlin. Upplägget innebär att deltagarna fritt kan vandra mellan de olika passen.  
 
Kommentarer från styrgruppen var bl.a. tveksamhet i om deltagarna kommer att stanna en hel dag. 
Vidare framfördes av flera att det är positivt att genom denna aktivitet utveckla samarbete med flera 
partnerskapsmedlemmar. Dialogen med samarbetspartner fortsätter.  
 

5. Planering inför kommande verksamhetsår 
Diskuterades den föreslagna verksamhetsplanen. Inga speciella önskemål om förändringar framkom. 
Beslutades att lägga in alla prefekter, stf prefekter, utbildningsansvariga och andra som olika 
institutioner själva utser i listan som erhåller nyhetsbrev. 
 



 
6. Uppföljning tidigare protokoll 

Protokollen för 2013-03-12 (styrgruppen), 2013-04-16 (AU), 2013-04-25 (styrgruppen per Capsulam), 
2013-05-15 (AU) och 2013-06-18 (AU). Protokollen genomgicks, inga speciella synpunkter framkom. 
 

7. Medlemsnytt 
Heliospectra AB och Anolytech AB är nya medlemmar. Några av de vars avtalstid löpte ut vid 
halvårsskiftet återstår att få undertecknade avtal från. 

8. Bemanning 
Jan-Erik Mattsson avgår på egen begäran som sekreterare i ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror. 
Beslutades att utse Sven-Erik Svensson som ny sekreterare i denna ämnesgrupp. 
Framfördes önskemål om fler ledamöter till kommunikationsgruppen från partners samt ett klargörande 
om SLU’s kommunikationsenhets möjligheter att bidra i PAs kommunikationsverksamhet. 
 

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 

10. Nästa möte 
Beslutades att hålla nästa styrgruppsmöte fredag 29 november klockan 08.00 – 12.00  
 

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

 
 
 
Alnarp den 21 augusti 2013 
 
 
 
Jan Larsson (sekr.)  Håkan Schroeder 
 


