
                                                  

Protokoll från sjunde mötet med PlantLinks styrkommitté 
 
 
Tid: 24 september, 2012, 15:00-17:00 
Plats: Idet, Biologihuset, LU 
 
Närvarande:  

Ashfaq Ali (studentrepresentant, SLU) 
Erik Andreasson (SLU) 
Leif Bülow, verksamhetsledare (LU)  
Jeanette Flodqvist (Region Skåne) 
Annette Olesen (Lantmännen Lantbruk) 
Marianne Sommarin (ordf, UmU) 
Jens Sundström (SLU) 
Anders Tunlid (LU) 
 
Erik Alexandersson (fo koord, sekr, SLU) 
Mirja Carlsson Möller (utb koord, LU)  
Knut Wålstedt (adm, SLU) 
 
Anmält förhinder: Johanna Emgård (studentrepresentant, LU), Carin Jarl-Sunesson (LU), 
Sten Stymne (SLU). 
 
 
 

Punkter 

1. Mötet öppnades 
 
2. Annette Olesen valdes till justeringsperson. 
 
3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 
4. Följande rapporterades:   

 



-Marianne berättade om processen att utse årets ’seed money’-projekt. Fem projekt av 15 
förslag får 400 000 SEK vardera. 
-En verksamhetsberättelse för perioden april 2011 till juni 2012 finns nu och presenterades 
under PlantLink-dagen. 
-Scandinavian Plant Proteomics Day sponsrad av PlantLink genomfördes i Umeå den 20 
september. 
-Erik Alexandersson meddelade att ett konsultförslag för möjlig ombyggnad av Biotronen 
vid SLU Alnarp kommer att läggas fram den 3 oktober. 
-PlantLink kommer att arrangera seminariedagen ”The future of plant biotechnology in 
Europe – emerging technologies and policy making” tillsammans med Mistra Biotech den 7 
november. 
-Euroleague for Life Sciences (ELLS) kommer att ha ett möte i Alnarp den 8-9 november och 
PlantLink försöker sätta samman en träff i det inom ELLS inrättade ämnesområdet 
“Molecular breeding and plant biotechnology” den 8 november i samband med detta. 
-Mirja och Erik kommer att försöka att ordna ett sammankomst med doktorander och post 
docs för att diskutera deras behov och informera om PlantLink sen höst eller tidig vår. 
-Det kommer att bli en ny ”Fascination of Plants Day” 18 maj, 2013. 
-Larisa Gustavsson (SLU) och Federico Gomez (LU) har diskuterat att ordna en seminariedag 
inom området ”Fruit breed-omics” och post-harvesting/functional foods under våren, vilket 
skulle kunna bli aktuellt för PlantLink att sponsra. 
 

 
5. Jens Sundström, ny representant för SLU, och Jeanette Flodquist, ny representant för Region 

Skåne, presenterade sig själva och hälsades välkomna. 
  

6. Medlemskap i European Plant Science Organisation (EPSO) diskuterades vidare.  
 
Beslut: Erik Alexandersson ska undersöka kostnaden för enskilda forskare att gå med. 
 

7. Knut rapporterade om budgetlägget och lade fram ett utfall för juli 2011-juni 2012. Fr o m 1 
januari 2013 kommer PlantLink återgå med rapportering kalenderårsvis.  
 

8. Utgången att LU och SLU inte kunde hitta formerna för ett gemensamt mastersprogram i 
”Molecular breeding and plant biotechnology” med start ht 2013 samt att förslagen som lagts 
fram ej accepterats diskuterades. Alternativa sätt att stärka samarbetet kring grundutbildning 
såsom lärarutbyten och att synliggöra möjligheter för studenter att studera växtrelaterade 
kurser vid universiteten föreslogs. Mirja och Leif kommer att arbeta vidare med detta. 
 

9. Leif presenterade strategier att få externa medel till PlantLink från t ex Vinnova och EU-FP7, 
vilka diskuterades. Mirja, Knut och Leif kommer att arbeta vidare med detta. 
 
 



10. Nästa möte kommer att vara den 9 november kl 14-17 på SLU Alnarp. 
 

11. Mötet avslutades. 

 

Marianne Sommarin, ordf    Erik Alexandersson, sekr 

 

Annette Olesen, justerare 

 


