
                               

 
Protokoll från trettioandra mötet med PlantLinks styrelsekommitté 

 
 
Tid: 2 december, 2019, 14.00 – 17.00 
Plats: Biskopshuset, Lund 
 
Närvarande:  

Thomas Moritz, ordf (deltog via Skype till punkt 7 och genom per capsulam-beslut 
på punkt 8) 
Erik Alexandersson 
Erik Andreasson 
Gróa Ingimundardóttir 
Allan Rasmusson 
John Yong 
Mariette Andersson 
Tina D’Hertefeldt 
 
Förhinder: 
Annette Olesen (deltog under workshop som ledde upp till mötet) 
Leif Bülow 
Rajni Hatti-Kaul 
Jenny Bergsten 
Linnea Almqvist 
Thomas Welwert 
Svend Christensen 

 
 

Punkter 

1. Mötet öppnades. 

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

3. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

4. Meddelanden (föredragande: Erik Alexandersson) 

 



- Nordic infrastrucure hub – ingen ny ansökan skickades i slutändan in eftersom tidsfristen var 
kort och medfinansieringen problematisk  

- PBN – Erik Andreasson rapporterade från det årliga symposiet 13-14/11. Allan Rasmusson 
har utsetts till LUs representant I PBNs styrgrupp för 1 år. Medlemsavgiften för LU är betald. 

-  NordPlant genomförde sin första annual day 19-20 november I Lund med 82 anmälda 
deltagare från 32 olika organisationer, vilket var nytt rekord i bredd för ett PlantLink-
relaterat arrangemang. 

- Workshop om Biologicals i Pretoria 10-11 oktober, Erik Andreasson, Erik Alexandersson, 
Laura Grenville-Briggs och Teun Dekker deltog. Diskussion om fortsättning och etablering 
med CABI förs. 

- Aarhus universitet inviger nya lokaler: Erik Alexandersson kommer att presentera PlantLink, 
NordPlant och sin forskning i en workshop samt delta I en NKJ-diskussion om abiotisk stress i 
nordiskt klimat den 6/12. 

- FoodTech kongerens 13 november, Erik Alexandersson presenterade om växtförädlingens 
och växtskyddets roll för livsmedel. 

- ELLS och ESCAPADe uppdatering: ämnet ”Plant Health” fick tilldelning till en MSc-kurs, MSc 
job fair kommer att hållas på Alnarp sommaren 2021. Medel för att organisera kurser 
kommer att utlysas 

- FN har utlyst 2020 till växtskyddets år – The year of Plant Health 
- Nordic Plant Genetic Resources Enhancement under a Changing Climate through Public-

Private Partnerships in Pre-Breeding organiseras av NordForsk och NordGen i Hyllie 5-6/2 
2020 

- Ny server kommer att installeras på SLU Alnarp 
- Uppdatering kurser PlantLinks hemsida – ESCAPADe 
- Bioeconomy research school – John Yong och Tina D’Hertefeldt har haft möte med Deniz 

Koca, föreståndaren för Bioeconomy research school. PlantLink organiserade ett 
uppföljande möte med forskarskolorna för Agenda 2030, Climbeco och LTV-fakultetens 
forskarskola där Åsa Lankinen deltig från Alnarp, samt ett möte med Bioeconomy och Åsa 
Lankinen från Alnarps forskarskola. 

- Erik Alexandersson har träffat Biosystem och teknologis nya prefekt Hanna Sassner och 
presenterat PlantLink och NordPlant. 

 

5.Ekonomisk lägesrapport (Föredragande: Erik Alexandersson) 

Erik Alexandersson föredrog den ekonomiska lägesrapporten för PlantLink eftersom Thomas Welwert 

var bortrest. 

6. Nästa års PlantLink-dag och andra events 2020. Föredragande: Erik Alexandersson 

Förslag för aktiviteter 2020 presenterades, som ett gemensamt nätverksmöte i februari 2020 för olika 

växtrelaterade nätverk i regionen, PlantLink-dagen 14/10 13-16 i Lund (som börjar med lunch), samt en 

aktivitet i samband med FNs växtskyddsår. Mötet diskuterade möjligt deltagande om växtskydd på 

Kulturnatten i Lund. Styrelsekommittén diskuterade en kartläggning som kan genomföras av PlantLinks 

aktiviteter och som diskuterades under den föregående workshopen. 

 



 

7. PlantLinks framtida roll och mål. (Föredragande: Erik Alexandersson) 

En sammanfattning av dagens arbetsmöte med styrelsekommittén om PlantLinks framtida roll 

presenterades på Skype för ordf. Thomas Moritz. Separata anteckningar kommer att cirkuleras. 

 

8. Ny koordineringstjänst eller andra satsningar inför 2020. (Föredragande: Erik Alexandersson)  

Beslut: en tjänst som koordinator på 50% i 2 år kommer att utlysas för PlantLink. Tjänsten kommer att 

ligga under LTV-fakulteten, SLU. 

  

9. Lägesrapport Pufendorf och NordPlant. (Föredragande: Erik Alexandersson och Tina D’Hertefeldt) 

Denna punkt sköts upp på grund av tidsbrist. 

 

10. Inga övriga punkter  

11. Nästa möten kommer att hållas 

24/2 kl. 13-16 i Alnarp 

3/6 kl. 13-16 i Lund 

 

12. Mötet avslutades 

 

Thomas Moritz, ordf 

 

Erik Andreasson, justerare 

 

Tina D’Hertefeldt, sekr. 


