
Protokoll från trettiotredje mötet med PlantLinks styrelsekommitté 
 

 
Tid: 25 februari, 2020, 13.00-16.00 
Plats: Alnarp 

 

Närvarande: 

Thomas Mortiz (ordförande) 

Erik Alexandersson (föreståndare) 

Linnea Almqvist (studentrepresentant Alnarp) 

Thomas Welwert, ekonom 

Erik Andreasson 

Allan Rasmusson 

John Yong 

Mariette Andersson 

Tina D’Hertefeldt (biträdande föreståndare) 

 

Anmält förhinder: 

Gróa Ingimundardóttir 

Leif Bülow 

Annette Olesen 

 

Förhinder: 

Rajni Hatti Kaul 

Jenny Bergsten 

Svend Christensen 

 

1. Mötet öppnades 

2. Val av justeringsperson: Allan Rasmusson 

3. Föregående mötes protokoll (Bilaga 1) godkändes och lades till handlingarna. 

Beslut att på nästa möte ta upp punkterna från internatet 20191202 

4. Cropbooster-P, inbjuden besökare Siri Caspersen 

Siri gave en presentation från Cropbooster-P workshopen som hon deltog I 

för Plantlinks räkning 2019-12-02. Cropbooster-P är ett Horizon 2020 

projekt med mål att förbättra egenskaper hos stråsäd. Bland partners I 

projektet finns INRA, Wageningen, Ghent, EPSO och Köpenhamns 

universitet, och PlantLink är stakeholder. Siri rapporterade om scenarios som 

tagits fram inom Cropbooster-P, mer information finns på www.cropbooster-

p.eu. 

Uppdateringar kan följas på sociala media (#cropboosterp).  

5. Meddelanden  

• NKJ  (Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research) har 

beviljat anslag för en doktorandkurs och möten om framtida grödor. PlantLink 

får 40000SEK av anslaget.  

http://www.cropbooster-p.eu/
http://www.cropbooster-p.eu/


• Den 5-6 februari genomfördes motet “Nordic Plant Genetic Resources 

Enhancement under a Changing Climate through public-private 

partnerships in pre-breeding” med 100 deltagsare. 

• Erik Alexandersson kommer att presentera PlantLink den 11 mars för 

LTVs fakultetsstyrelse. 

• Yihan Xia disputerar på fredag 28/2 om "Plant as Factories for Insect 
Pheromone Production" 

• NOVO foundation besöker Alnarp i april 2020 

• Konferensen Science says! Med talare från IPBES och IPCC hålls den 23-

24/4 I Lund  

6. Ekonomisk lägesrapport. Föredragande: Thomas Welwert 

Thomas höll en genomgång av PlantLinks budget för styrelsekommittén. 

7. Network-to-Network-möte 13 mars Föredragande: Erik Alexandersson och Tina 

D’Hertefeldt (Bilaga 2) 

PlantLink har bjudit in andra växtnätverk i regionen till ett gemensamt nätverks möte 

i Lund. Planeringen pågår och många av den inbjudna nätverken har anmält att de 

kommer att delta. 

8. PlantLink-dagen 14 oktober Föredragande: Erik Alexandersson 

Årets tema blir “Plant Health”. Styrelsekommittén diskuterade inkomna 

förslag på talare för dagen. 

9. International Year of Plant Health, Föredragande: Erik Alexandersson 

Erik rapporterade om aktiviteter på temat Plant Health som kommer att arrangeras 

under 2020. Informationen uppdateras här: 

https://www.plantlink.se/2020-is-the-international-year-of-plant-health/ 

Ett online seminarium planeras för maj, möjligen kommer detta att kombineras med 

Fascination of Plants Day 2020. 

10. Ny koordineringstjänst, Föredragande: Erik Alexandersson 

Det inkom 44 ansökningar till tjänsten. Dessa har rankats av Thomas Moritz, Erik 

Alexandersson och Tina D’Hertefeldt. En grupp sökande har kallats till intervju. 

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

D’Hertefeldt 

Pufendorf ASG SAS planerar att delta på Kulturnatten 2020 på Pufendorfinstitutet. 

Gruppen kring ASGn har skickat in en ansökan för Tema. 

Inom NordPlant kommer man ha ett sagtellitsymposium med SASUF på Malmö 

universitet. NordPlant organiserar en Nova kurs i Oslo 22-26 juni, och sitt årliga 

möte den 4-6 november i Tromsö. 

12. Utbildning inom ESCAPADe och GroGrund, (inbjuden besökare Salla Martilla)  

Utbildningskoordinator för SLU Grogrund Salla Marttilla gav en bakgrund om 

Grogrund och ESCAPAdE. Grogrunds kommunikatör är Camilla Zakrisson Juhlin. 

Grogrund har ca 15 pågående projekt med omkring 25 externa partners, bl.a. LU. 

Grogrund verkar inom grund- och forskarutbildning samt kompetensutveckling i 

Alnarp och Ultuna. En forskarskola är planerad för 2020. 

Salla presenterade även Erasmus+-nätverket ESCAPADe som verkar för 

https://www.plantlink.se/2020-is-the-international-year-of-plant-health/


utbildning inom tillämpad växtvetenskap i Europa. ESCAPADe syftar framförallt till 

ökad mobilitet för studenter och lärare, samt näringslivsanknytning som gynnar 

konkurrenskraften. 

 

 

I samband med punkt 12 meddelade Tina att det finns intresse för att PlantLink ska 

arrangera aktiviteter kring växtförädling för smak, som är av intresse för restauranger 

i regionen. Styrelsekommittén diskuterade möjligheter kring detta.  

 

 

13. PlantLink-sponsring doktorandkurser 2020, Föredragande: Erik Alexandersson 

Erik Alexandersson presenterade 2 doktorandkurser där PlantLink föreslogs sponsra 

mingelevent. Styrelsekommittén anser att det är viktig att PlantLink syns i dessa 

sammanhang, och verkar för doktorander. 

Beslut: att doktorandkurserna sponsras med 5000 SEK vardera. 

 

14. Övriga frågor 

En fråga hade inkommit till Allan Rasmusson och Erik Alexandersson från Thomas 

Kraft, att sponsra en inbjuden keynote talare till en öppen konferense på Maribo 

Hilleshög hösten 2020. Eftersom Allan och Erik var jäviga ämnade de diskussionen 

för denna punkt. 

Beslut: PlantLink kommer inte att ge bidrag och hänvisar Maribo Hilleshög till 

Partnerskap Alnarp, där medel för sponsring av keynote kan sökas.  

Beslut: Att som punkt på nästa möte förbereda en policypunkt för PlantLink om 

sponsring av föredrag hos företag. 

 

15. Nästa möte hålls den 3 juni i Lund. Mötet kommer att börja med lunch. 

 

16. Mötet avslutades 

 

 

 

Thomas Moritz, ordförande 

 

Allan Rasmusson, justerare 

 

Tina D’Hertefeldt, sekreterare 


