
 

    

 

Protokoll från trettiosjätte mötet med PlantLinks styrelsekommitté 
 

 
Tid: Måndagen den 7 december 2020 kl  13:00-16:30 
Plats: Hybridmöte Stora Sessionssalen, Slottet, Alnarp och  Zoom  
 
 
Närvarande:  
Thomas Moritz, Köpenhamns universitet, ordförande 

Leif Bülow, LTH (vice ordförande) 

Mariette Andersson, SLU (ställföreträdande föreståndare) 

Allan Rasmusson, LU 

Rajni Hatti-Kaul, LU 

Annette Olesen, Lantmännen Lantbruk AB 

Linnea Stridh (doktorand SLU) 

Gróa Valgerdur Ingimundardottir (doktorand LU) 

 

Övriga: 

Erik Alexandersson, SLU (föreståndare) 

Tina D’Hertefeldt, LU (biträdande föreståndare) 

Sofia Marmon, LU/SLU (Koordinator) 

Thomas Welwert, SLU 

 

Frånvarande med meddelade förhinder:  

Erik Andreasson, SLU 

Leif Bülow, LTH (vice ordförande) 



Svend Christensen, KU 

John Yong, SLU  

 

Dagordning 
1. Mötet öppnades av ordförande Thomas Moritz. 
2. Val av justeringsperson: Rajni Hatti-Kaul 
3. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna (Bilaga 1)  
4. Göte Thuresson-jubileet, Inbjuden presentatör: Nils Cronberg, Biologiska 

institutionen, LU 
Nils gav en bakgrund till Göte Turessons karriär och hans publiceringar om ekotyp-
begreppet 1922-25. GT var professor på Ultuna från 1935, och var en av pionjärerna inom 
genekologi. På Ultuna etablerade GT en genetisk trädgård, varav en del idag har sålts till 
Uppsala kommun och bebyggts. Efter sin karriär i Uppsala flyttade Thuresson tillbaka till 
Skåne. Thuresson var nära bekant med Jens Clausen, ursprungligen från Köpenhamn, som 
senare arbetade med liknande frågeställningar i USA. Thuresson har inspirerat mycket av 
den internationella forskningen om inomartsvariation. NC presenterade ett förslag för ett 
gemensamt jubileum, där preliminärt LU, SLU Alnarp, KU, POM, Lunds Botaniska 
trädgård kan komma att ingå, med ett internationellt symposium i kombination med odling 
av Thuresson-arter i Lunds Botaniska trädgård. Det föreslogs att PlantLinks höstmöte 2022 
samordnas med Göte Thuresson-symposiet. Styrelsekommittén rekommenderade gruppen 
för symposiet att skapa en planeringsgrupp snart och återkomma till PL. NC efterfrågade 
förslag på talare, vilket diskuterades. 
5. Ekonomisk lägesrapport. Föredragande: Thomas Welwert 
Thomas föredrog budgeten för Plantink. Svante Resjö kommer att börja arbeta 20% på 
PlantLink 2021 som koordinator och Erik Alexandersson 40% under 2021. Ny ekonomisk 
ansvarig för PlantLink blir Ella Bohlin eftersom Galina Garkavia går i pension. PlantLink 
inväntar besked för ny finansiering från LU under 2021. 
 
6. Meddelanden 

i. Omorganisation av arbetsfördelingen i PlantLink 2021: 
Erik Alexandersson skär ned sin arbetstid från 20% PL och 20% NordPlant till 
totalt 30%. Svante Resjö kommer att arbeta 10% på PlantLink. Tina (25%) 
kommer att sluta på PlantLink i juni 2021. Sofia Marmon fortsätter som 50% 
koordinator på PlantLink.  

ii. PlantLink-dagen hölls den 15 oktober 
iii. Seminarium om sockerbeta organiserades i Landskrona den 3 november 

Plant Biologicals Network organiserade ett online-möte den 12 november. Allan 
Rasmusson meddelade att PBN organiserar en workshop  den 15/12 kl 9.12 om 
reglering av introduktioner av biostimulants.  

iv. PlantLink var inbjuden till CropBooster-P annual day (online) 19 november 
v. ELLS höll mote den 20 November. ELLS beslöt att ge €12000 till MSc sommarskolan 

om abiotisk stress 2021, som organiseras på SLU Alnarp. 



vi. Bokcirkel hölls den 3 December om “Africa’s Gene Revolution! Genetically Modified 
Crops and the Future of African Agriculture” (författare: Matthew A Schnurr). 
Bokcirkel - Erik Alexandersson rapporterade att det fungerade bra. 

 
vii. Erik Alexandersson meddelade vilka växtrelaterade projekt som tilldelats anslag från 

forskningråden 2020. 
 
 

7. PlantLinks utvärdering, Föredragande: Sofia Marmon och Erik Alexandersson  
Sofia redogjorde för arbetsprocessen. En extern utvärderare har tackat ja till att skriva ett 
utlåtande om PlantLink. Erik, Sofia och Tina genomför samtal med intressenter av PlantLink, 
5 av 15 samtal är genomförda. I anslutning till detta görs en enkät. Enkäten har även skickats 
ut med nyhetsbrevet. En enkät görs också med Seed money mottagare, där svar har kommit in. 
En bibliometri görs över Seed money-anknutna publikationer som ska vara klar i december 
2020.  
Styrelsekommittén diskuterade inkomna förslag till PlantLinks nya motto, och Sofia kommer 
att kontakta en informatör på KC för hjälp med formuleringen. 

 
 

8. Lärarutbyte, Föredragande: Tina D’Hertefeldt 
4 kurser är anmälda till PlantLinks lärarutbyte och vi är i kontakt med lärarna för den 
fortsatta planeringen. 

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

D’Hertefeldt  
Pufendorf-temat arbetar med en intern seminarieserie med inbjudna gäster. Temat har ställt 
samman och skickat ut en frågelista via Folklivsarkivet, samt en digital frågelista. 
Deltagare har medverkat på Botans deltagande i Hållbarhetsveckan.  
 
NordPlant har fortsatt med sin planerade verksamhet och kommer att ha en Annual day på 
Svalbard 2021, med möjlighet till att delta digitalt. 
 
10. ESCAPAdE och ELLS sommaren 2021, Föredragande: Erik Alexandersson och Sofia 

Marmon 
Sofia meddelade att 12 000 Euro erhållits från ELLS. Mer medel till Job fair söks med 
Dennis Eriksson och från SPPS. PlantLink arbetar för att kursen ska vara poänggivande. 
SLU Grogrund medverkar.  
 

 
11. Vårens aktiviteter, Föredragande: Erik Alexandersson 

En lunchseminarieserie kommer att startas upp 2021 för att synliggöra organisationer 
som är med i PlantLink.  
 



Fascination of Plants Day kommer att vara digitalt, Tina undersöker möjligheten för 
medverkan från PL. 
För att synliggöra PL gentemot Region Skåne föreslogs att PlantLink kan organisera 
en paneldebatt, posta inlägg på Region Skånes hemsidan, och anmäla intresse till 
Region Skånes nyhetsbrev. Styrelsekommittén diskuterade även olika aktiviteter för 
PlantLink. 
År 2021 har PlantLink sitt 10-årsjubileum. Jubiléet kommer att äga rum måndagen den 
27 september 2021 på PlantLink-dagen. I samband med 10-årsjubileet föreslogs att 
PlantLink organiserar Hack-a-thons om växtteman, där deltagare arbetar med en 
uppgift. Erik, Sofia och Tina kommer att fortsätta planera för de olika föreslagna 
aktiviteterna. 

12. Inga övriga frågor togs upp 
13. Datum för vårens PlantLink-möten bestämdes till den 8/3 och 17/5 2021, båda på 

eftermiddagen. 
14. Mötet avslutades 

 
 
 
Thomas Moritz, ordf. 
 
 
 
 
Rajni Hatti-Kaul, justerare 
 
 
 
 
Tina D’Hertefeldt, sekreterare 


