Protokoll från nittonde mötet med PlantLinks styrkommitté

Tid: 4 mars, 2016, 9.00 – 12.00
Plats: Konferensrummet Ekologihuset, Lund
Närvarande:
Erik Andreasson, SLU
Leif Bülow, verksamhetsledare, LU
Annette Olesen, Lantmännen Lantbruk AB
Pål Axel Olsson, LU
Allan Rasmusson, LU
Marianne Sommarin, ordf, UmU
Jens Sundström, SLU
Erik Alexandersson, fo koord, SLU
Thomas Welwert, adm, SLU
Frånvarande med anmälda förhinder:
Emelie Ivarson, doktorandrepresentant, SLU
Lotta Oscarson, studentrepresentant, LU
Li-Hua Zhu, SLU
Anna B. Petersson, Region Skåne

Adjungerade: Paul Jensén (LTV-fakulteten, SLU), Knut Wålstedt (SLU)

Punkter
1. Mötet öppnades.
2. Erik Andreasson valdes till justeringsperson.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

4. Meddelanden:




Fascination of Plants Day 2017 planeras till lördagen den 20 maj i Lunds Botaniska trädgård
och kommer vara en del av LUs 350-årsfirande.
PlantLink har nu möjlighet att nå ut via LUs twitterkonto och är del av
informationsnätverket kring Global Landscape Forum (GLF).
Båda universiteten arbetar med att uppdatera sina webbplatser genom LUCRIS på LU och
Webb16 på SLU. Vår hemsida är för tillfället säkrad för intrång men kommer behöva
uppdateras under hösten bl a för att bättre kunna visas i mobil och läsplatta.



Ett nytt nätverk, ESCAPAdE (EraSmus Curricula in Applied PlAnt sciEnces), där SLU är med
har bildats för att ta ett framtida grepp kring europeiska MSc-utbildningar. En ansökan till
Erasmus+ deadline 31 mars.



Till ELLS sommarskola 2016 i Köpenhamn: ”New plant breeding technologies” har vi
tilldelats €6,900 från ELLS för att involvera de nya associerade universiteten Cornell,
Lincoln, China Agricultural University and Hebrew University of Jerusalem. Sommarkursen
2017 kommer hållas i Hohenheim.



Ett initiativ har lyfts om initiera en Subject Area inom växtskydd inom ELLS. PlantLink följer
detta.



Wexthuset är ett initiativ från Lantmännen för att stödja entreprenörskap. Öppet för alla
att söka.



En Interreg ansökan tillsammans med Copenhagen Plant Science Center har diskuterats
men lagts på is.



2016 års PlantLink Day föreslås bli torsdagen den 29 september.



BILS heter nu NBIS. Fr om 1 april kommer nya tariffer införas och från timme fyra kommer
det kosta 800 kr/h.



PlantLink kommer att ta emot 2 gymnasister i sommar inom Forskningsnätet Skånes
Sommarstipendieprogram.



24 maj kommer EPSO anordna ett möte med tema Food security i Bryssel. Jens Sundström
kommer att delta och mötet arrangeras av Dennis Eriksson.



En ansökan om att etablera ett Swedish Oat Centre har gått i till Vinnova. Besked om
fullständig ansökan sker i juni.



PlantLink presenterades under en forskarlunch på SLU Alnarp den 2 mars.

5. Knut Wålstedt och Thomas Welwert gav en ekonomisk lägesrapport för utfallet hittills
under 2016. PlantLink har tilldelats 1,040 miljoner från SLU 2016, och 1 miljon för 15/16
från LU. Framtida stöd från NBIS diskuterades. Detta är Knuts sista möte. Vi tackar Knut
för hans enastående insats med budgetarbete och ekonomisk rapportering.
6. Erik Alexandersson meddelade att en andra omgång av PlantLinks
industrimentorsprogram börjar med en första träff mellan studenter och mentorer den
8 april. Hittills har åtta studenter anmält sig. Andra mötet kommer vara under Borgeby
fältdagar. Nytt för i år är att även post docs är välkomna.
7. Vårt EPSO-kluster mellan PlantLink och Linnécentret i Uppsala har nu utökats med
Göteborgs och Stockholms universitet. Det nya namnet blir SLUGS, vilket är första
bokstaven i de fem deltagande universiteten. Jens Sundström kommer att representera
SLUGS under EPSOs årsmötet den 26 juni.
8. Leif informerade om det fortsatta samarbetet med FoodKICen vars nya namn är
FoodNexus. Den slutliga utlysningen öppnade den 14 januari med deadline 14 juli. Det
finns nu 5 colocalisation centers (CLCs). Bent Claudi Lassen leder den skandinaviska
CLCet, med Yvonne Granfeldt (LU) som vice ordförande. PlantLink kommer följa
utvecklingen.
9. Leif rapporterade om de möten PlantLink haft med universitetsledningarna. PlantLink
kommer inte ligga kvar under USV inom LU utan under LTH fr o m 1 juli. En utredning
kommer att initieras av USV om konsekvenserna av denna flytt. Denna kommer ledas av
Moa Lindell (USV). Region Skåne kommer att kontaktas när avtal finns på plats.
10-12. Angående möjliga förändringar av PlantLinks huvudavtal mellan LU och SLU,
ledningsstruktur och sammansättning av styrelsekommittén diskuterades och följande
rekommendationer fastslogs: Det ska eftersträvas att Plant Link får en observatörspost
någon gång per år vid de andra växtcentra i Sverige: Umeå Plant Science Center och
Linnécentret i Uppsala, och att PlantLink erbjuder något liknande. Styrelsekommittén
bör ej växa i antal ledamöter, och vara lokalt förankrade. Nuvarande uppgifter för
koordinatorerna bör övertas av en verksamhetsledare och en stf verksamhetsledare. En
valberedning bestående av Anders Nilsson (SLU) och en ännu ej tillsatt ledamot från LU
kommer att tillsättas och arbeta fram ett förslag på sammansättning av
styrelsekommittén. Ordförande ska företrädesvis, men ej nödvändigtvis komma från
någon organisation utanför de två universiteten.
Beslut: Att låta nuvarande styrelsesammansättning vara som den är men att ändra
ledningsstrukturen för PlantLink. Leif kommer att föreslå att det blir en ordinarie
verksamhetsledare och en ställföreträdande verksamhetsledare till USV/LTH och LTV.
Han kommer också föreslå att koordinatorsrollerna avskaffas och styrelsemedlemmarna
bör vara lokalt förankrade, samt att ordförande bör i första hand men ej nödvändigtvis
komma utifrån de två universiteten. I första omgången ska verksamhetsledaren komma
från SLU och ställföreträdande verksamhetsledaren från LU.
13. Bioinformatikens och bioinformatikerns roll inom PlantLink diskuterades.

Beslut: Att erbjuda Jakob Willforss förlängd anställning till 31 december2016.
14. Inga övriga frågor togs upp.
15. Nästa möte fastslogs till fredagen den 27 maj kl 9-12 på SLU Alnarp.
16. Mötet avslutades.

Marianne Sommarin, ordf

Erik Andreasson, justerare

Erik Alexandersson, sekr

