
                               

Protokoll från femtonde mötet med PlantLinks styrkommitté 

 

 

Tid: 16 september, 2014, 09.00 – 11.00 

Plats: Konferensrummet Marie Curie, KC, Lund 

 

Närvarande:  

Erik Andreasson, SLU 

Leif Bülow, verksamhetsledare, LU  

Emelie Ivarson, doktorandrepresentant, SLU 

Pål Axel Olsson, LU 

Lotta Oscarson, studentrepresentant, LU 

Anna Peterson, Region Skåne 

Allan Rasmusson, LU 

Marianne Sommarin, ordf, UmU 

Jens Sundström, SLU 

 

 

Erik Alexandersson, fo koord, SLU 

Dennis Eriksson, utb koord, LU 

Knut Wålstedt, adm, SLU 

Sandeep Kushwaha under punkt 6 

Frånvarande med anmälda förhinder: 

Annette Olesen, Lantmännen Lantbruk AB  

Li-Hua Zhu, SLU 

 

 

 

 

Punkter 

1. Mötet öppnades 

 

2. Erik Andreasson valdes till justeringsperson. 



 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Meddelanden: 

 Jens meddelade att hans och Per Hofvanders arbete med EU-parlamentariker Marit 

Pålsson fortsätter kring EUs växtförädlingsprogram. 

 EPSO vill utlysa ett internship under sex månader för en person som disputerat inom 

växtbiologi med början 1 januari 2015.  

 Anders Kvarnheden och Per Hofvander kommer att delta i två EPSO workshopar om 

jordbruk i utvecklingsländer och växtbioteknologi för PlantLinks och Linnécentrets 

räkning under hösten. 

 Celéste Lankreijer är ny ekonom och kontakt för PlantLink på LU. 

 I LUs rektorsval föreslår universitetskollegiet Torbjörn von Schantz. 

 I LTHs dekanval föreslår valberedningen Viktor Öwall och Annika Mårtensson. 

 Leif kommer att möta Per Eriksson och Margot Wallström den 18 september. 

 Anita Nilsson och Moa Lindell från LU besöker Alnarp den 6 oktober kl 12-14. 

 Leif mötte BASF Innovation den 20 augusti. 

 Lunds kommun är beredd att göra någon form av satsning inom Industriell Bioteknik. 

 En tjänst som universitetslektor (Senior University Lecturer in Molecular Plant Science, 

Lund University) är utlyst. Ansökan ska vara inne senast den 16 oktober. 

 PlantLink arrangerade 8-11 september en PhD kurs i Plant Genomic Selection med Jose 

Crossa och Paulino Perez från CIMMYT som lärare. 33 deltagare, varav drygt hälften var 

doktorander, var på plats. Dessutom var 5 nordiska växtförädlingsföretag representerade. 

 

5. Knut Wålstedt gav en ekonomisk lägesrapport för utfallet hittills under 2014. Inga oväntade eller 

större avvikelser från den föreslagna budgeten noterades. 

 

6. PlantLink har sedan 15 juli en ny bioinformatiker, Sandeep Kushwaha. Han har tidigare varit  post 

doc på Lunds universitet. Han presenterade sig själv. 

 

7. Beslut om seed money projekt för 2014 fick skjutas på framtiden eftersom en av 

granskningsrapporterna ännu ej inkommit. 

 

8. Erik Alexandersson redogjorde för årsrapporten som han sammanställt med hjälp av Dennis och 

Leif.  Denna finns nu i tryck. 

 

http://plantlink.se/en/80-news/282-senior-university-lecturer-in-molecular-plant-science-lund-university
http://plantlink.se/en/80-news/282-senior-university-lecturer-in-molecular-plant-science-lund-university


9. Ett antal företag i regionen har anmält sitt intresse av att delta i industrimentorprogrammet. Ett 

antal studenter har dessutom visat intresse. Erik Alexandersson kommer därför att fortsätta 

arbetet med programmet under hösten.  

 

10. Dennis har bokat in ett flertal talare till ett gemensamt möte med CPSC i Lund eftermiddagen 
den 1 december. Fokus kommer att ligga på tekniska plattformar i regionen.  
 

11. Erik Alexandersson redogjorde för utfallet av sommarens masterskurs inom ELLS som 

genomförts i BOKUs regi i Wien. Han fick styrkommitténs uppdrag att sondera huruvida Lund-

Alnarp kan hålla i kursen sommaren 2015 med stöd av PlantLink. 

 

12. Leif redogjorde för det fortsatta arbetet med formerna för och etableringen av ett svenskt 

havrecenter mellan akademi, näringsliv och andra intressenter. 

 

13. Fascination of Plants Day kommer att anordnas den 18 maj 2015. Eventuellt kommer de svenska 

evenemangen läggas till intilliggande helg.  

 

14. Inga övriga frågor togs upp. 

 

15. Nästkommande möte fastslogs tisdagen 18 november kl. 10.30 i Alnarp inklusive lunch. 

 

16. Mötet avslutades. 

 

Marianne Sommarin, ordf    Erik Alexandersson, sekr 

 

Erik Andreasson, justerare 

 


