
                               

Protokoll från sextonde mötet med PlantLinks styrkommitté 

 

 

Tid: 18 november, 2014, 10.30 – 14.00 

Plats: Konferensrummet, H-huset, SLU Alnarp 

 

Närvarande:  

Erik Andreasson, SLU 

Leif Bülow, verksamhetsledare, LU  

Pål Axel Olsson, LU 

Lotta Oscarson, studentrepresentant, LU 

Annette Olesen, Lantmännen Lantbruk AB  

Anna B. Petterson, Region Skåne 

Allan Rasmusson, LU 

Marianne Sommarin, ordf, UmU 

Jens Sundström, SLU 

Li-Hua Zhu, SLU 

 

Erik Alexandersson, fo koord, SLU 

Dennis Eriksson, utb koord, LU 

Knut Wålstedt, adm, SLU 

 

Frånvarande med anmälda förhinder: 

Emelie Ivarson, doktorandrepresentant, SLU;  

 

 

 

Punkter 

1. Mötet öppnades 

 

2. Annette Olesen valdes till justeringsperson. 

 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 



4. Meddelanden: 

 SLU har varit i blickfånget med anledning av de senaste dagarnas debatt om ekologisk och 

konventionell odling. 

 En ny uppvaktning av Formas tillsammans med representanter (Ove Nilsson, Eva Sundberg) från 

UPSC och Linnécentret har gjorts. 

 Den 1 december, håller PlantLink tillsammans med Copenhagen Plant Science Center en workshop 

om ”Technical Platforms for Plant Research” i Lund. 

 PlantLink och LUs USV hade ett administrativt möte den 6 oktober i Alnarp. 

 Erik Alexandersson och Leif Bülow träffade LTV-fakultetens dekaner tillsammans med SLUs 

prorektor Torbjörn von Schantz 14 november. 

 Det tänkta mötet i Umeå mellan växtcentra kommer istället att hållas i anslutning till Scandinavian 

Plant Science Societys (SPPS) möte i Stockholm den 9-13 augusti.  

 Jens meddelade att han tillsammans med Per Hofvander haft möte tillsammanse med EPSO och i 

samband med detta träffat EU-parlamentariker Marit Pålsson med anledning av det 

växtförädlingsprogram hon har lagt fram i Europaparlamentet. 

 Jens meddelade att Vinnova-agendan "New strategic research agenda for plant biotechnology" nu 

är ute och att en engelsk version kommer snart. Agendan är bl a tillgänglig från PlantLinks hemsida. 

 Jens informerade om initiativet Alliance for Science drivet av Sarah Davidson (Cornell University) 

som just nu försöker hitta drivande personer världen över inom kunskapsfältet växtbioteknik.  

 Två SLU studenter, Ida Eriksson och Hilding presenterade en SLU-satsning på studentdriven 

undervisning riktad mot gymnasieskolor. Tanken är att denna nu ska starta även i Skåne. 

 Två nya "PlantLink-forskare" Laura Grenville-Briggs och Johan Stenberg har tillkommit. 

 Fascination of Plants Day 2015 kommer att hållas på och omkring den 18 maj. En nationell 

videotävling planeras och PlantLink har kontakt med Alnarpsstudenterna för att se om vi kan ordna 

något tillsammans, kanske riktat mot högstadieelever. 

 Erik Alexandersson kommer vara föräldraledig från PlantLink fr o m 1 december. 

 

5. Knut Wålstedt gav en ekonomisk lägesrapport för utfallet hittills under 2014 och en prognos för 

2015. Inga oväntade eller större avvikelser från den föreslagna budgeten noterades. 

 

6. Beslutet baserat på två referee-rapporter har inkommit och avslutande översyn av icke-jäviga i 

PlantLinks styrkommitté för 2014 års seed money-projekt presenterades. Tre projekt utav totalt 

nio sökande beviljades 500 tkr var: 



Henrik Jönsson (LU), Ramune Kuktaite (SLU): Evaluating a multi-scale structural-mechanistic 

modeling approach of plant protein based materials with interesting properties: tuning structure 

with functionality 

Paul Becher (SLU), Klas Flärdh( (LU), Allan Rasmusson (LU): Aboveground-effects of volatiles 

produced by Streptomyces soil bacteria on plants and insects 

Åsa Lankinen (SLU), Lars Råberg (LU): Genetic variation and gene expression analysis of 

tolerance to infection by Phytophthora infestans in a wild Solanum species 

7. PlantLinks industrimentor-program kommer att starta med en lunch den 1 december. 5 

doktorand-mentorspar har identifierats. 

 
8. Leif redogjorde för utvecklingen av ett Svenskt Havrecenter och om det brev om stöd om sådant 

som för tillfället cirkuleras till företag och forskningsinstitutioner. 

 

9. En diskussion om PlantLinks framtida strategier hölls bl a med anledning av att sittande 

verksamhetsledares Leif Bülow mandatperiod går ut 1 juli 2015. 

 

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

evenemangen läggas till intilliggande helg.  

 

11. En övrig fråga togs upp: Dennis rapporterade från det årliga ELLS-mötet och diskussionerna om 

eventuell mastersommarkurs i Alnarp/Lund sommaren 2015. Gruppen inom ELLS ställde sig 

positiv till detta. Dennis la fram ett förslag till omfattning och budget som diskuterades.  

 

Beslut: att bevilja stöd till en eventuell ELLS sommarmasterkurs med 50000 SEK.  

 

12. Nästkommande möte fastslogs till måndagen den 16 mars kl. 9.30 i Lund med efterföljande 

lunch. 

 

13. Mötet avslutades. 

 

Marianne Sommarin, ordf    Erik Alexandersson, sekr 

 

Annette Olesen, justerare 

 


