
                               

 
Protokoll från tjugofjärde mötet med PlantLinks styrelsekommitté 

 
 
Tid: 24 maj, 2017, 13.00 – 16.00 
Plats: Seminarierummet, H-huset, Alnarp 
 
Närvarande:  
 Mariette Andersson, SLU 

Erik Andreasson, SLU 
Leif Bülow, LU  
Anette Olesen, Lantmännen 
Rajni Hatti-Kaul, LU 
Magnus Carlsson, doktorandrepresentant, SLU 
Allan Rasmusson, LU 
Marianne Sommarin, ordf, UmU 
Erik Alexandersson, föreståndare, SLU 
Thomas Welwert, adm, SLU 
Tina D’Hertefeldt, bitr. föreståndare, LU  
Svend Christensen, Copenhagen Plant Science Center 
 

 
Förhinder: 

Jens Sundström, SLU 
 Paul Jensén (LTV-fakulteten, SLU) 
 
Representanter saknas för: 
Region Skåne 
Doktorandrepresentant LU  

 
 

 
Punkter 

1. Mötet öppnades. 

 



2. Val av justeringsperson. Erik Andreasson valdes till justeringsperson. 

 

3. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 
4. Green Innovation Park Alnarp – Niclas Östlund från Green Innovation Park presenterade 

verksamheten. Niclas (Niclas.ostlund@slu.se) rekryterades till Green Innovation Park 
Alnarp i december 2016. Verksamheten finns i Uppsala sedan 2016, och startas nu upp i 
Alnarp. I framtiden planeras eventuellt ett Green Innovation Park i Umeå. Verksamheten 
i Alnarp finansieras av Akademiska hus, Lomma kommun och SLU Alnarp. Alnarp har i 
dagsläget ca 40 företag på campus. Niclas Östlund presenterade kort de värden han ser 
att Alnarp har för de olika företagen. Bland de värden Alnarp har är unika utbildningar 
som kan attrahera företag, och att Alnarp är ett starkt varumärke. Niclas har en lista på 
företagen som finns på Alnarp och kommer att skicka denna till PlantLink.  

 
5. Inför EPSOs årsmöte 13-14 juni 2017 (Dennis Eriksson) 

Dennis kommer att representera EPSO clustret SLUGS där PlantLink ingår. Dennis har 
gått igenom möteshandlingarna, och har tagit fram punkter som PlantLink kan ta 
ställning till. EPSO handlar i huvudsak om science policy och science support (tex. 
Fascination of Plants Day). Inom science policy ligger fokus på hur man ska få mer anslag 
till växtforskning, samt växtbioteknik. På EPSOs årsmöte kommer science policy och 
finansieringsfrågan att vara prioriterade. Dennis cirkulerar materialet till ordföranden 
för vidarebefordran till styrelsekommittén. 
Dennis informerade också om EUs nya forskningsstrategi – Food and nutrition security 
och Food 2030 för all europeisk forskningsfinansiering. En länk med information 
kommer att skickas till föreståndaren.  
ERA-nets: Sverige deltar inte i ERA-CAPS. Det har tidigare varit möte med Formas för att 
uppmuntra svensk medfinansiering. För närvarande finns bl a ett ERA-net under 
uppbyggnad inom sustainable food. 
PlantLink bör generellt uppmuntra forskare att söka mer EU-bidrag. 
Food Nexus kan stötta med partnerskap inför utlysning 2018-2020. 
EPSO har nya arbetsgrupper om basic research och om Fascination of Plants Day, samt 
om rekrytering till arbetsgruppen rörande Global plant research in developing countries. 
Om man är personal member kan man bli med i en arbetsgrupp. 
- Nästa FESPB/EPSO-konferens  (Plant Biology Europé 

http://www.europlantbiology2018.org/) är i Köpenhamn 18-21/6 2018 på Bella 
Center. Konferensprogrammet är klart och registreringen är öppen. 

 
Man kan erbjuda sig att vara värd för EPSO 2019. 



EU-parlamentet har en workshopserie och det föreslogs att PlantLink uppmanar EU-
parlamentariker att arbeta för växtforskning och att vi gärna ser ett engagemang hos 
svenska parlamentariker. 
Föreståndaren föreslår att PlantLink ersätter Dennis Eriksson med 2 arbetsdagar för att 
han åker på EPSO-mötet och sammanställer och skickar information om detta. 
Beslutades att ersätta Dennis Eriksson motsvarande 2 arbetsdagars lön. 
 

6. Meddelanden (Föreståndaren) 
- PlantLink har medverkat till två ansökningar, varav som koordinator till en, vilka nu är 
inskickade till NordForsks utlysning om university hubs. Besked kommer i november 
2017. 
-Kort rapport om PlantLink har lämnats till LTV-fakulteten för deras självvärdering 2014-
2016. 
- Fascination of Plants Day rapportering. Föreståndaren och Tina deltog på FoPD i Botan 
i Lund 20 maj. Temat var ”From wild to cultivated” och i samarbete med Salla Martilla, 
studierektor för hortonomprogrammet på Alnarp, demonstrerades sjukdomar på odlade 
växter, och man kunde provsmaka mat gjord av vilda växter.  
Besökarna kunde få information om utbildningar på Alnarp, köpa böcker om 
växtforskning och flora, och läsa posters från biologikurserna i Lund. 
Mariette föreslog att PlantLink kan ha liknande arrangemang under Kulturnatten.  
Beslutades: Tina ska kontakta pedagog Rolf Niemann på Vattenhallen i Lund för att 
undersöka möjligheten för samarrangemang.  
 
- Den tredje omgången av PlantLinks industrimentorsprogrammet har kickoff den 30/6 
på Malmö högskolas Open lab. Anna Holefors kommer att berätta om sitt startupföretag 
där man tar fram ämnen för kosmetika. Fem doktorander deltar i årets omgång. Erik 
Andreasson meddelade att Emma Nordell gör ett examensarbete på Lantmännen. 
- Society for Experimental Biology har sin konferens i Göteborg  3-6/7 
(https://www.sebiology.org/events/event/seb-gothenburg). Ordföranden kommer att 
åka dit med doktoranderna inom PlantLinks industrimentorsprogram. Han kommer 
också att representera PlantLink under en paneldiskussion i ett karriärsseminarium och 
kommer även att presentera PlantLinks verksamhet i en separat presentation. 
- Projektet EMPHASIS kommer att ha satellit-möte till SEB i Göteborg den 7 juli 2017. 
Martin Weih från Ultuna kommer att vara med. PlantLink ser till att 
presentationsmaterial skickas till honom. Från LU deltar Lars Eklundh i EMPHASIS. 
- Bioinformatiktjänsten är tillsatt.  Totalt kom 34 ansökningar in till tjänsten. 
Föreståndaren meddelade att det var hög kvalitet på de sökanden.  Nio sökande 
kallades till intervju. Ganaparthi Varma fick tjänsten. Han har gjort sin grundutbildning i 



Uppsala och därefter jobbat med i Paris som forskningsingenjör. Han tillträder tjänsten i 
mitten av oktober 2017. Tills dess jobbar Alexander Koc 4-5 månader som 
bioinformatiker. Alexander börjar 1/6 2017. 
- SPSS har möte 16-18 augusti 2017 i Naantali, Finland 
(https://www.spps.fi/newsletter/2016/12/09/announcement-spps-general-assembly-
17-august-2017/). Från PlantLink deltar Leif Bülow och föreståndaren. Presentationen 
kommer att fördelas mellan PlantLink och ScanOats. Allan Rasmusson kommer att 
förhöra sig om kollegor på institutionen kommer att delta. 
- Region Skåne. Föreståndaren har kontaktat dem angående mötet för projekt som fått 
pengar förut. Håkan Schröder har frågat Karin Dahl och Oddvar Fiskesjö om Region 
Skånes vakanta plats i PlantLink.  Leif föreslog att vi bjuder in Oddvar Fiskesjö till 
PlantLink.  
Beslutades: Föreståndaren och Tina bjuder in Oddvar Fiskesjö, möjligen till ett informellt 
möte. 
- Årsrapport PlantLink. Sammanställningen av tidigare Seed money-projekt delades ut, 
vilket ska bli en bilaga till årsrapporten. Tina har bett om bilder för att illustrera i 
årsrapporten. Intervju ska göras med ett framgångsrikt projekt. I årsrapporten kommer 
det att rapporteras om PlantLinks studiebesök på MaxIV, tillsättningen av ny 
bioinformatiker, och ScanOats. Marianne kommenterade att det är viktigt att det i Seed 
money-rapporten framgår vad projekten har lett till: artiklar, doktorander, andra 
resultat. Årsrapporten ska vara klar till PlantLink-dagen den 4/10. Allan betonade att det 
är viktigt att integrationsperspektivet finns med i inledningen.  
Beslutades: Föreståndaren och Tina skriver texterna till årsrapporten och cirkulerar dem 
till styrelsekommittén. Tina kontaktar kommunikatör Jan Olsson om möjligheten till 
hjälp med bearbetning av texten. 
-Invigningen av ScanOats är den 13 juni 2017 
 

7. Ekonomisk lägesrapport och uppdatering om PlantLinks ekonomiska hemvist på 
LU. Föredragande: Thomas Welwert och Tina D’Hertefeldt 
Thomas Welwert gick igenom den ekonomiska lägesrapporten. Thomas saknar översikt 
om ekonomin på LU på grund av att flytten av PlantLink-medel från Kemiska 
institutionen till Biologiska institutionen inte är klar. Kostnaderna för 
bioinformatikertjänsten har legat vilande.  
Ett möte mellan PlantLink och Biologiska institutionen hölls 29 mars 2017 med 
Ordföranden, Thomas Welwert, Carin Jarl-Sunesson (stf. Prefekt, Biologiska 
institutionen), Monica Pardon (administrativ chef Biol. Inst.) och Tina D’Hertefeldt. 
Christer Löfstedt och Carin Jarl-Sunesson informerade föreståndaren om att ett 
underlag behöver skrivas av LTH till Biologiska institutionen. Föreståndaren och Tina 



skriver texten. Rajni föreslog att kontakta Karolina Isaksson, ekonomichef på Kemi för 
att fråga om hon kan skriva underlaget.  
Beslutades: att Tina kontaktar Karolina Isaksson, med CC till Rajni, Leif, Marianne och 
Allan. 
 

8. PlantLink-dagen 2017 Föredragande: Föreståndaren 
Förslag på teman är ”Oat genomics” och ”Plant research history”. 
 
Tema 1: Oat genomics 
Flera förslag på föreläsare finns.  
Leif är föreslagen som inledande talare om ScanOats. 
Föreståndaren fortsätter organisera detta tema. 
 
Tema 2: Plant research history 
En föreläsare är tillfrågad och kommer att delta 
Nästa styrelsekommittémöte planeras ett studiebesök på herbariet vid Botaniska museet, Lunds 
Universitet. Tina planerar detta. 
Möjlighet finns att Green innovation kan ha en poster. Vi undersöker om det finns intresse från 
LU. 
Exempel på aktiviteter från Seed money-projekt ges  i samband med rapporten, exempelvis som 
posters. Rajni kan bidra här. 
Beslut: Föreståndaren  och Tina informerar i nyhetsbrevet och sociala medier om möjligheten 
att titta på utställningen om Biskop Winstrup och de växter som hittats i hans kista. Fortsatt 
planering av de 2 temana för PlantLink dagen. 
 

9. PlantLinks hemsida Föredragande: Tina D’Hertefeldt 
PlantLinks hemsida visades och Tina rapporterade om hur arbetet gått framåt. Lanseringen av 
hemsidan planeras till sommaren. 
Beslut:  att Tina skickar länken till styrelsekommittén för kommentarer. 
 

10. Förslag till uppdaterade fokusområden och nya forskare i PlantLink Föredragande: 
Föreståndaren  
Föreståndaren visade de fokusområden som används idag, och föreslog nya. Styrelsekommittén 
diskuterade justeringar av namnen på områdena.  
Ett exempel var namnet Post harvest där olika alternativ fördes fram.  
Abiotic stress – här diskuterads att få forskare i PlantLink jobbar med detta ämne. Klimat kan 
passa in i detta fokusområde och finns inte med i något annat område. 
Plant microbe interactions, plant-plant and plant-insect interactions diskuterades. 
Ett nytt område inom Plants and society föreslogs, och Climate and sustainability, health, food, 
bioeconomy lades fram som viktiga ämnen för fokusområdena. 
Styrelsekommittén ansåg det viktigt att skriva ny introduktionstext. 



Beslut: Föreståndaren och Tina jobbar med titlarna och skickar ut förslag till styrelsekommittén 
för att få feedback.  
 

11. Lärarutbyte. Det förslogs att utbytet ska börja på liten skala och att det är viktigt att det ger en 
kvalitetshöjning till kursen. Det ska även vara tydligt vilka mastersarbeten som kan erbjudas till 
studenterna.  
PlantLink har sedan i våras återlanserat sin sida på hemsidan med förslag på mastersarbete. 
Beslut: Tina tar fram växtkurser som kan vara av intresse och arbetar fram ett förslag till nästa 
styrelsemöte. 
 

12. Stöd till Geneco-gemensam Unix-kurs. Fråga av Geneco och Jakob Willforss om att hålla kursen 
igen ht-17. Kostnad 25 000 SEK att dela 50% Geneco/PlantLink. 20 platser där PlantLink får 
företräde till hälften. 
Beslut: att PlantLink stödjer kursen med 12 500 SEK 
 

13. Förslag till användande av oförbrukade medel presenterades av Föreståndaren och Tina. 
På grund av den pågående ekonomiska transaktionen mellan Kemiska institutionen och 
Biologiska institutionen finns det i dagsläget ingen exakt överblick över summan oförbrukade 
medel i PlantLink, och arbetet med detta fortsätter (se pkt 7 ovan). 
Föreståndaren presenterade en lista med förslag på aktiviteter som de oförbrukade medlen kan 
användas till. Ett förslag från styrelsekommittén var att spara en andel som buffert för 
framtiden. Det föreslogs även att föreslog att pengar kan investeras i att stärka samarbetet 
mellan Lund, Alnarp, Köpenhamn och industrin. Här bör PlantLink förhandla om Köpenhamn 
också kan bidra.  
Möjligt bidrag för att stärka växtforskares samarbete med  ESS och MaxIV diskuterades, men 
avskrevs eftersom andra mycket mer omfattande resurser redan finns och anläggningarna även 
har ett kösystem. 
Det föreslogs även att producera en skrivelse om framtidens växtforskning, att ordna ett större 
event i regionen för att visa fram växtforskningen , att stärka PlantLink dagen samt stödja 
PlantLinks fokusgrupper, och att nå ut till unga forskare t. ex. med seed money riktade speciellt 
för dessa. 
Beslut: Föreståndaren gör en Surveymonkey till styrelsekommittén med alla förslagen, så att 
styrelsekommittén kan rösta inför nästa möte. Tina och ordföranden arbetar för att klargöra den 
exakta summan sparade pengar i Plant Link. 

14. Övrigt 
Möjligheter till att formalisera samarbete mellan PlantLink och Copenhagen Plant Science 
Center diskuterades.  
Beslut: Föreståndaren arbetar tillsammans med Svend på en skrivelse som tas upp på nästa 
möte. 
 



15. Mötet avslutades. Nästa styrelsekommitté möte är kl 9:00-11:30 den 4 oktober på SLU Alnarp i 
samband med PlantLink-dagen som inleds med lunch samma dag kl 12:00. Höstens andra möte 
fastslogs till 11 december kl 13:00 i Lund. 
 

 

 

 

Marianne Sommarin, ordf.     

 

 

Tina D’Hertefeldt, sekr. 

 

 

Erik Andreasson, justerare 

 

 

 


