
                               

 
Protokoll från tjugoförsta mötet med PlantLinks styrelsekommitté 

 
 
Tid: 6 oktober, 2016, 9.00 – 12.00 
Plats: Seminarierummet Communis, Ekologihuset, Lunds Universitet 
 
Närvarande:  
   

Mariette Andersson, SLU 
Erik Andreasson, SLU 
Leif Bülow, , LU  
Magnus Carlsson, doktorandrepresentant, SLU 
Allan Rasmusson, LU 
Marianne Sommarin, ordf, UmU 
Jens Sundström, SLU 
Erik Alexandersson, föreståndare, SLU 
Thomas Welwert, adm, SLU 
Tina D’Hertefeldt, bitr. föreståndare  
 

 
Frånvarande med anmälda förhinder: 
Rajni Hatti-Kaul, LU 
Anette Olesen, Lantmännen 
Region Skåne 
Svend Christensen 
Bengt Streijfert 
Doktorandrepresentant LU saknas 

 
Adjungerad: Paul Jensén (LTV-fakulteten, SLU) 

 
 
Punkter 

1. Mötet öppnades. 

 



2. Allan Rasmusson valdes till justeringsperson. 

 
3. Kallelsens punkt 6 flyttades fram och diskuterades 

Beslut om extra styrelsekommittérepresentanter. Föreslagna personer stöddes av 
Styrelsekommittén: 

Erik Alexandersson, föreståndare 

Mariette Andersson, ställföreträdande föreståndare 

Tina D’Hertefeldt, biträdande föreståndare (25%) 

Marianne Sommarin tackade varmt Leif Bülow för åren som verksamhetsledare. Även 
Pål Axel Olsson, Li-Hua Zhu, Emelie Ivarsson och representanter för Region Skåne skall 
tackas skriftligt. 

Arbetsfördelning i PlantLink mellan föreståndaren och biträdande föreståndare.  

Beslut: Diskussion kommer att ske med ordförande och per capsulam beslut att tas, 
alternativt att det är klart senast nästa styrelsekommittémöte. 

 

 

4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

5. Meddelanden: 

- PlantLink-dagen 20161006. 70 anmälda, ”Plant genome editing and plant modelling” 

- Formell invigning av den nya Biotronen på SLU Alnarp 20161107 för inbjudna. 
Mariette Andersson och Erik Alexandersson kommer att ha presentationer och 
biotronen kommer att visas för intresserade. 

- PlantLink seminariedag  20161108 ”Here comes the sun!” med visning av biotronen. 
Även workshop kring projektet Emphasis. 

- Möte med Copenhagen Plant Science Center 20170208 om ESS/MAXIV. PlantLink 
kommer att bjuda in en internationell forskare att prata om tillämpningar. 
Styrelsekommittén bads komma med förslag. Ny fiberlinje planeras (ForMax) för 
växtfiber, oklart om den kan användas till levande växer. 

- ELLS Masterkurs har hållits i Köpenhamn i Molecular plant breeding and 
biotechnology av Sören Rasmussen för 30 masterstudenter. Detta är den tredje 
ELLS-kursen som hålls. Erik Alexandersson föreslår att ordförandeskapet i ELLS 
lämnas från PlantLink till en annan medlem av ELLS. LU är med som observatörer, 
vilket innebär att LU-studenter inte behöver betala för kursen. Eventuellt kommer 
en växtskyddsgrupp att startas inom ELLS, Erik Alexandersson håller sig informerad. 



- Dekanmöte har hållits med PlantLink 20160919 med Viktor Öwall (LTH), Olof Sterner 
(LU), Håkan Schroeder (SLU). Erik Alexandersson höll en presentation om 
verksamheten i PlantLink och Tina D’Hertefeldt deltog också på mötet. Det var ett 
givande möte där framförallt samtal med Region Skåne togs upp. PlantLink inväntar 
besked om budgetbeslut från Region Skåne. 

- Mentorsprogram. Doktoranderna besökte Borgeby Fältdagar och presenterade 
projekt den 30 juni. Mentorerna närvarade och Syngenta och Lantmännen hade 
guidad tur. En utvärdering för mentorsprogrammet kommer att skickas ut i höst. 
Möjlighet finns för en tredje omgång av mentorsprogrammet, förslagsvis i anslutning 
till att Society for Experimental Biology kommer att ha möte i Göteborg, med en 
halvdags karriärseminarium med nordisk inriktning.  

- Möta associerade forskare till PlantLink – detta kommer att genomföras av 
föreståndare och bitr föreståndare under hösten och vintern. Vi kommer att ha en 
öppen kalender där det ges möjlighet att boka möte. 

- Meddelande av Jens Sundström att riksdagen ratificerade Nagoyaprotokollet. I 
oktober kommer det vara workshop om hur man ska arbeta enligt protokollet med 
genetiskt material. En representant är utsedd från SLU, och det efterfrågas att utse 
en representant till från LTV. Frågan har också tagits upp på biologisidan på LU av 
Allan Rasmusson. 

- PlantLink har skrivit under ett öppet brev med anledning av att EFSA 7 juni mottog 
ett hot i form av ett paket med explosivt material och svar har kommit från 
Europaparlamentets talman Martin Schulz. 

- Ansökningar relativt anmodan att dra in anslag i föreskrifterna; Var kan man söka? 
Organisatoriska hinder diskuterades. 
 

 

6. Thomas Welwert gav en ekonomisk lägesrapport för utfallet hittills under 2016. Utfallet 
följer i stort budgetprognosen. Lön för bioinformatiker har dock tillkommit och lön för 
biträdande föreståndare kommer att betalas ut retroaktivt 

7. Bioinformatiktjänsten. Jakob Willforss har fått en doktorandtjänst. Eventuellt kan 
PlantLink avsätta medel för en del av bioinformatiktjänst. Erik har letat efter att någon 
kan sköta servern på 10%. Eventuellt finns en lösning men som måste förankras. Dialog 
även med Dag Ahrén. Dialog med NBIS där Erik ska ha telefonmöte med Dag Ahren. 
NBIS har löpande betalat 20% av en bioinformatikertjänst. Frågan om bioinformatiker 
kommer att tas upp på kommande möte. 

8. Årsrapporten för det brutna helåret juli 2015- juni 2016 presenterades. Rapporten finns 
digitalt här: 
http://www.plantlink.se/images/stories/plant_link/annual_report/PlantLink_Annual_Re
port_15_16.pdf 



9. Hemsidan. Strukturen för PlantLinks hemsida är problematisk. Detta beror på att 
hemsidan finns på en plattform som inte stöds längre och måste uppdateras. Erik 
Alexandersson och Tina kommer att ha möte om hur hemsidan kan uppdateras. 

10. Swedish Oat Center: Leif Bülow berättade om pågående ansökningar (SCANOAT) där 
ansökan kommer vara med på hearing i november 2016i Stockholm. Målsättning är en 
budget på 20 miljoner SEK/år. Beslut tas i februari 2017.  

11. Ett förslag om Matchmaking mellan potentiella postdocs och alla PIs på centret 
diskuterades – intresserade kandidater bjuds in till presentation, för att skriva ansökan 
till tex EMBO/Human Frontier med en forskare. Jens Sundström berättade om modellen 
som finns på Linnécentret där lokala nätverk används för riktade inbjudningar. Resor 
betalas för kandidaterna, centret har visat upp sin miljö. Använda ett centers 
gemensamma status för att enskilda PIs ska få bra postdockandidater. Bygga varumärke 
som bra postdocställe bland unga postdocs.  

Beslut: Erik och Tina ska göra ett underlag inför nästa PlantLink-möte.  

12. Övrig fråga: Erik redogjorde för pågående arbete om nätverk med samarbetsprojekt 
kring Biotronen tillsammans med Partnerskap Alnarp för unga forskare. Partnerskapet 
undrar om PlantLink vill hantera utlysning, ansökningar och extern bedömning. Arbeta 
mot företag för att verka för en finansieringspott med företag där man kan söka 
forskningsmedel. Partnerskap Alnarp kan erbjuda Swish-tjänst. Marianne berättar om 
modell från MAXIV där finansiärer som betalar för del av strålningskälla är garanterade 
viss tid för experiment vid MAX IV. Användande av finansieringspott enligt ovan behöver 
kollas med jurister. Allan Rasmusson föreslår att det kallas Award. Allmänt bra ide att 
PlantLink Award delas ut varje år.  

Beslut:  PlantLink godtar att hantera eventuell utlysning, ansökningar och extern 
bedömning enligt Partnerskap Alnarps förfrågan. 

13. Nästa möte sattes till kl 9.00 den 5 december i Alnarp 

 

14. Mötet avslutades. 

 

 

Marianne Sommarin, ordf    Tina D’Hertefeldt, sekr 

 

 

Alla Rasmusson, justerare 

 


