
 

Centrum för Växtforskning 
 

 

Protokoll från första mötet med styrkommittén 
 
Tid: 7 april, 2011, 13.00-16.00 
Plats: Alnarp, Sundsvägen (P1 enl karta), möteslokalen Horticum 
 

Närvarande: Marianne Sommarin, ord 
 Sten Stymne, SLU 
 Erik Andreasson, SLU  
                         Ylva Hillbur, SLU 
 Erik Alexandersson, FoKoord, SLU 
 Anders Tunlid, LU 
 Karin Jarl-Sunesson, LU 
 Leif Bülow, LU 
 Knut Wålstedt, sekr, SLU 

 
Punkter 

1.1 Konstituerande av styrkommittén inkl:  
1.1.1 Förslag till namn på verksamhetsledare 
1.1.2 Ev förslag till namn på näringslivsrepresentant 
1.1.3 Hur får vi studentrepresentanter? 

Styrkommittén(SK) konstitueras. 
Verksamhetsledarens arbetsuppgifter: Formellt huvudansvar för verksamheten, kontakter 
med omvärlden, leder koordinatorernas arbete. 
Beslut: att föreslå Leif Bülow som verksamhetsledare, 20% under 1 år. 
Förslag till näringslivsrepresentant: Rickard Öste - Oatley, repr från Syngenta eller Annette 
Olesen - SW 
Beslut: att framföra förslaget Rickard Öste till Bengt Streijffert. Som reserv föreslås Annette 
Olesen SW, som har svensk förankring 
Beslut: vi påbörjar rekrytering av studerande representanter, om möjligt en doktorandrepr 
från SLU och GU-repr från LU.. EA kontaktar kåren i Alnarp och CJS kåren i Lund. 



 
 
1.2 Beslut om budget (bifogas) inkl: 
1.2.1 Beslut om verksamhetsledare 
1.2.2 Beslut om administrativ resursperson 
1.2.3 Region Skånes bidrag och insatser 
 
Beslut: verksamhetsledare på 20% enligt ovan. 
Beslut: att avsätta 75.000 kr (enl budget) för kvalificerat administrativt stöd. Knut Wålstedt 
(KW) åtar sig detta uppdrag. 
Beslut: att snarast få fram avsikt och beslut från Region Skåne om deras bidrag. KW åtar sig 
att göra detta. 
Beslut: att anta den föreslagna budgeten. 
 
1.3 Forskningskoordinatorns arbetsuppgifter 
1.3.1 Inkl utveckling av intern/extern hemsida 

Viktigast just nu är att konstituera synligheten. Bra namn som profilerar verksamheten är 
mycket viktigt.  
Beslut: att FoKoord samordnar en process för att snarast få fram ett bra namn. 
Snarast ordna workshop/kickoff för hela verksamhetsmiljön, inkl näringslivet. Förslag – slutet 
av september. 
Beslut: Nästa möte med SK den 26 aug kl 9.30, i Lund (Biskopshuset – kolla med BS). 
Workshop/kickoff den 27 september (heldag), på Alnarp (inkl middag efter mötet). Erik 
bokar Craf-salen. Förslag på föreläsare lämnas snarast till Erik. 
 
1.4 Utbildningskoordinator – uppdatering av läget 

Utlysning om intresseanmälan, tre sökande. Redogörelse för upprättad rangordning. Förslag 
från LU är att vi anställer Mirja Carlsson-Möller. 
Beslut: att tillstyrka förslaget. 
 
1.5 Diskussion om verksamheten, inkl 
1.5.1 Beslut om eventuella pilotprojekt (förslag bifogas) 

Viktigt att vi klargör processen för hur man ansöker om och beviljar medel. Inbjudan i första 
omgången går till de områden som finns beskrivna i utredningen. Bör vi inledningsvis 
fokusera på något enskilt ämnesområde? Viktigt krav att det är en samverkan med ungefär 
lika omfattning mellan SLU och LU. Seed money för att ge resurser till att göra större 
gemensamma ansökningar. Bedöms av en extern kommitté. 
Beslut: vi går ut med en utlysning till de grupper som finns omnämnda i utredningen. 1-årigt 
anslag, i samverkan mellan SLU-LU, för att initiera ny verksamhet. Tydlig budget-gräns, t.ex. 
100- 400.000 SEK. Marianne med stöd av Erik skriver förslag till instruktion, beslut tas per 
capsula. Deadline för ansökan föreslås bli mitten av juni. Marianne föreslår namn på 
sakkunniga utvärderare (två). Beslut om bidragen tas på mötet i augusti. 
 



 
1.6 Övriga frågor 

Nästa möte den 26 augusti, kl 9.30, i Lund. 

Telefon- och e-maillistor upprättas. 

1.7 Mötet avslutas 

Alnarp den 7 april 2011 

 

Marianne Sommarin   Knut Wålstedt 

 

 
 
 

 


