
 

    

 

Protokoll från trettiofjärde mötet med PlantLinks styrelsekommitté 
 

 
Tid: Onsdagen den 3 juni 2020 kl  13:00-16:30 
Plats: Nat-fak, Universum, Sölvegatan 27, Lund 

 

Närvarande: 

Thomas Moritz (ordförande) 

Linnea Almqvist  

Mariette Andersson 

Erik Andreasson 

Jenny Bergsten (Zoom) 

Leif Bülow (Zoom, lämnade mötet efter punkt 8) 

Rajni Hatti Kaul 

Gróa Ingimundardóttir 

Annette Olesen (Zoom) 

Allan Rasmusson 

John Yong 

 

Erik Alexandersson (föreståndare) 

Tina D’Hertefeldt (biträdande föreståndare) 

Sofia Marmon (tillträdande koordinator PlantLink) 

Svante Resjö (adm koordinator NordPlant,     Zoom; lämnade mötet efter punkt 9) 

Thomas Welwert, (ekonom, Zoom; lämnade mötet under punkt 8) 

 

 

1. Mötet öppnades 

Val av justeringsperson: Gróa Ingimundardóttir 

 

2. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Meddelanden  

a. Presentation av Sofia Marmon, PlantLinks nya koordinator. Sofia 

kommer att började arbeta 25% från 1 juni 2020 och kommer från 

augusti 2020 arbeta 50%. 

 



b. Pga av Covid19-utbrottet har det NKJ-finansierade projektet som 

PlantLink deltar i skjutits fram åtminstone ett halvår. 

c. En rapport har publicerats från workshopen ‘Nordic Plant Genetic 

Resources Enhancement under a Changing Climate through Public-

Private Partnerships in Pre-Breeding’ som hölls 5-6 februari 2020. 

d. PlantLink presenterades den 11 mars för LTVs fakultetsstyrelse 

e. Programmet för PlantLink-dagen 14 oktober presenterades och 

diskuterades. 

f. Kontakt har tagits med Natfak på LU om äskande av medel till 

PlantLink. 

g. Förslag finns om 100-årsjubileum av ekotyp-begreppet (Turesson G. 

(1922), LU. PlantLink kommer att hållas informerade. 

h. Möjligt initiativ för nationell resurs för bevarandegenetik av vilda 

växtpopulationer.  

Mikael Hedrén, LU kommer att bjudas in till nästa möte för att föredra 

frågan om en möjlig nationell resurs för bevarandegenetik av vilda 

växtpopulationer. 

i. PlantLink har förmedlat kontakt mellan forskare inom SLU och LU för 

Formas utlysning om hållbar livsmedelsproduktion. 

j. SASUFs planerade och av NordPlant stöttade aktivitet ”Remote 

sensing and multispectral imaging for plants and food stuff to meet 

UN’s Sustainable Development Goals” har skjutits upp från 5 maj till 

24 november 2020 

k. NordPlant andra annual meeting hålls den 4-6 november i Tromsö 

l. Den NordPlant-stöttade NOVA-kurs i Plant phenomics-serien 22-26 

juni 2020 är flyttad till juni 2021 

m. Beslut om tre års förlängning av NordPlant tas i slutet av juni 2020 

n. PlantLink kan ha en representant närvarande på EPSOs online-möte 

20200702.  

o. Forskningsnätverket Vetenskap I Skolan (VIS) har kontaktat PlantLink 

eftersom det pga. Covid-19 har varit svårt att rekrytera handledare för 

sommarens program. Vi vill särskilt tacka Jose Alfredo Zambrano på 

LTH som arbetar inom ScanOats som kommer att vara värd för tre 

gymnasieelever och som därigenom hjälper till att genomföra det 

uppskattade programmet i år.  

 

4. Ekonomisk lägesrapport. Föredragande: Thomas Welwert 

Thomas Welwert gick igenom budgeten för PlantLink och sammanfattade att den 

ser god ut. Obalansen i tilldelade medel från SLU och LU till PlantLink 

diskuterades. 

 

 



5. Utvärdering PlantLink för perioden fram till 30 juni 2020 samt en genomgång av 

workshop-anteckningar 191202 (Bilaga 3), Föredragande: Erik Alexandersson 

En kort genomgång av summerade anteckningar från PlantLinks internat 

20191202 gjordes. 

En utvärdering av PlantLink för perioden fram till 30 juni 2020 ska 

genomföras. Styrelsekommittén diskuterade formen för utvärderingen och 

möjligheten till extern utvärdering. 

Beslut: Erik, Sofia och Tina förbereder möjliga former för utvärdering till 

nästa styrelsekommittémöte där beslut om formen för utvärderingen ska 

tas, och förbereder en bibliometrisk sammanställning.  

 

6. Uppföljning Network-to-Network-möte 13 mars (https://www.plantlink.se/regional-

plant-networks/), Föredragande: Erik Alexandersson och Tina D’Hertefeldt 

Erik och Tina presenterade erfarenheterna av nätverksmötet och möjligheten för en 

uppföljning av PlantLinks nätverksmöte 20200313 diskuterades. Styrelsekommittén ansåg att 

ett nätverksmöte kan vara ett återkommande PlantLink evenemang på våren.  

Beslut: Styrelsekommittén ansåg att en uppföljning bör genomföras och att Erik och Tina 

undersöker vilken form som är lämplig. Dessutom bör PlantLink organisera ett återkommande 

nätverksmöte på våren. 

 

7. Lärarutbyte och ny omgång industrimentorsprogram, Föredragande: Erik 

Alexandersson och Tina D’Hertefeldt 

 

PlantLinks industrimentorprogram har genomförts för fjärde gången, och avslutades i 

november 2019. Målet har varit att starta ett nytt program ca var 18e månad men starten för 

nästa omgång under våren 2020 har skjutits upp. En utlysning kan göras för en ny omgång av 

PlantLinks industrimentorprogram hösten 2020, med start av programmet våren 2021. 

Styrelsekommittén diskuterade även möjligheten att knyta an Köpenhamns universitet till 

industrimentorprogrammet. 

 

Beslut: att även bjuda in postdocs till industrimentorprogrammet och att en utlysning för en 

femte omgång planeras hösten 2020, för start våren 2021. 

 

8. Lägesrapport Pufendorf och NordPlant, Föredragande: Erik Alexandersson och Tina 

D’Hertefeldt 

 

Erik redogjorde för NordPlants planerade aktiviteter och att ett beslut om förlängning 

av NordPlant tas under senare delen av juni. På grund av Covid-19 har NordPlants 

planerade kurser skjutits upp (se SASUF och NOVA-kurser under meddelanden).  

 

https://www.plantlink.se/regional-plant-networks/
https://www.plantlink.se/regional-plant-networks/


Tina redovisade att Pufendorfs Advanced Study Group ”Species and Alien Species” 

(https://www.pi.lu.se/verksamhet/asg-species-and-alien-species) avslutades som planerat i juni 

2020. Gruppen kommer att ha en programpunkt om Invasiva främmande växter på 

Pufendorfinstitutet i samband med Kulturnatten i Lund den 19e september 2020. I september 

2020 kommer en utökad grupp att börja sitt Pufendorf-tema ”The Human Aspect of Invasive 

Alien Plants – the paradox of plants, people and personal preferences” med PlantLink-

relaterade forskarna Johanna Alkan Olsson, Salla Marttila, Bente Eriksen och Kristina 

Blennow. Koordinatorer: Tina D’Hertefeldt och Erik Persson. 

 

9. ESCAPAdE och ELLS sommaren 2021, Föredragande: Erik Alexandersson 

ESCAPAdE kommer att organisera en job fair i Alnarp i augusti 2021. Här är det 

värdefullt om PlantLink kan bidra med sitt kontkanät till företag.  

ESCAPAdE arrangerar en 1 vecka MSc-sommarkurs.  

 

Beslut: Tina organiserar ett möte med Salla Marttila från ESCAPAdE och 

representanter från Biologiska institutionen, LU för att undersöka möjligheterna till 

medverkan i ESCAPAdE från LU. 

 

10. Policydiskussion: PlantLink-sponsring av föredrag hos företag 

Med anledning av en förfrågan om en sponsrad workshop beslutades det på förra 

styrelsekommittémötet att en policydiskussion behövde föras. Styrelsekommittén tog 

här upp frågan och diskuterade PlantLinks inställning till att sponsra deltagande från 

industrin i formen av t ex. föredrag eller workshops. 

 

Beslut: styrelsekommittén anser inte att PlantLink ska sponsra sådant deltagande. 

Tina ska för PlantLink sammanställa ett policydokument om sponsring av deltagande 

från industrin. 

 

11. Övriga frågor: 

a. Linnea Almqvist tog upp frågan om PlantLinks journal club. Med anledning av 

Covid-19 har det nu uppstått många journal clubs. För närvarande är det ingen 

som leder PlantLinks journal club och den har därför ingen verksamhet. Detta 

är problematiskt för deltagande studenter som inte kan få sina kurspoäng (6 

artiklar var planerade att ge 1,5 hp). Det gör det även svårt för studenterna att 

delta i en annan journal club. 

 

Beslut: Att deltagande studenter som har läst 3 artiklar kommer att få 1 hp och 

möjlighet att fortsätta i en annan journal club. Linnea har en lista på andra 

journal clubs, och PlantLink kommer att annonsera ut dessa i sitt närverk. 

 

12. Nästa möte 

Hösten möten kommer att hållas: 

 - 14 oktober kl 9.00-12.00 i Lund (mötet följs av PlantLink-dagen) 

 - 7 december kl 12-16 i Alnarp (mötet börjar med lunch kl 12-13) 

13. Mötet avslutades och ordföranden Thomas Moritz önskade alla en trevlig sommar 

https://www.pi.lu.se/verksamhet/asg-species-and-alien-species


 

 

 

 

Thomas Moritz, ordörande 

 

 

Gróa Ingimundardóttir, justerare 

 

 

Tina D’Hertefeldt, sekreterare 


