
 

    

 

Protokoll från trettiofemte mötet med PlantLinks styrelsekommitté 
 

 
Tid: Onsdagen den 14 oktober 2020 kl  09:00-12.00 
Plats: Hybridmöte SLU Alnarp och Zoom 
 
 
Närvarande:  
Thomas Moritz, Köpenhamns universitet, ordförande 

Erik Andreasson, SLU 

John Yong, SLU (anslöt vid punkt 4) 

Allan Rasmusson, LU 

Rajni Hatti-Kaul, LU 

Leif Bülow, LTH (vice ordförande) 

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:  

Svend Christensen, KU 



Jenny Bergsten, Region Skåne 

Mariette Andersson, SLU (ställföreträdande föreståndare) 

 
 
1. Mötet öppnades av ordförande Thomas Moritz. 
2. Val av justeringsperson: Erik Andreasson 
3. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna (Bilaga 1)  
4. Meddelanden 

-NordForsk har beviljat NordPlant förlängning för perioden 2021-2023.  
-NKJ inom jordbruk och klimat (Nordic Joint Committee for Agriculture and Food 
Research 2020-2021. PlantLink deltar i “Resilient plants”, som  återstartas med 
internt möte 20201030. 
-EU Green deal. EU Green deal innehåller intressanta satsningar för växtforskare, 
vilket vi lyfter i PlantLinks nyhetsbrev. PL kan även hjälpa till med kontakter mellan 
universiteten. 
-Nya SLU Grogrundprojekt. Allan Rasmusson är med i ett konsortium med Laura 
Grenville-Briggs Didymus om växtförädling för bättre biokontroll för sockerbeta och 
vete. Ytterligare projekt från SLU Grogrund är beviljade. 
-Ett Knut och Alice Wallenberg-projekt har tilldelats Allan Rasmusson, LU och Vivi 
Vajda. Projektet kommer att studera växtmaterial från fossil, bland annat 
växtstrukturer och biomolekyler under tidigare klimatförändringar. 
-PlantLink var via Erik Alexandersson inbjuden till diskussion om EUs Green Deal 
med Baltiska och Nordiska fröorganisationer ”Making Agriculture More Sustainable 
and Climate Resilient in the Nordic and Baltic Countries: A Regional Look at the 
Contribution of Plant Breeding Innovation to the EU Green Deal” den 29 September. 
-Sugar Beet seminar hålls på MariboHilleshög, Landskrona 20201103. 
-Plant Biologicals Network har sitt mote online den 12 november 2020. 
-CropBooster-P har möte 20201119 online. PlantLink deltar 
-ELLS-möte hålls 20201120-20202221.  Mötet är för masterstudenter från ELLS 
universiteten vilket omfattar SLU (men ej LU som ej är full medlem i ELLS). 
-Kommande jubileum om Göte Thuressons ekotypbegrepp som publicerades 1922. 
Nils Cronberg kommer att bjudas in till nästa PL-möte 7 december 2020 för att 
berätta om planerna kring jubileet. 
-Möjligt initiativ för nationell resurs för bevarandegenetik av vilda växtpopulationer. 
Mikael Hedrén är inbjuden till dagens möte. 

5. Ekonomisk lägesrapport. Föredragande: Thomas Welwert 
SLU Alnarp kommer att ta beslut om ny tilldelning till PlantLink i november, 
och LU i maj 2021. Styrelsekommittén diskuterade framtida verksamhet när 
kostnader för PlantLink-dagen och andra fysiska möten ställts in pga 
Covid19.  
Beslut: att Tina kontaktar ekonomi angående kontot på Biologiska 
institutionen.  

6. PlantLinks årsrapport, Föredragande: Sofia Marmon 



Årsrapporten är  utdelad på SLU, och håller på att delas ut på LU och till externa 
PlantLink-medlemmar. 

7. Utvärdering av PlantLink för perioden fram till 30 juni 2020. Föredragande: Sofia 
Marmon 
Sofia berättade att strukturen för rapporten till utvärderingen har lagts upp. Marianne 
Sommarin är kontaktad och kommer att skriva en introduktion till rapporten. En 
bibliometrisk undersökning av PlantLink-relaterade publikationer har startats med 
Fredrik Åström, LU. Visionen för PlantLink diskuterades med styrelsekommittén. 
Sofia gjorde en genomgång av arbetet med utvärderingen, med utgångspunkt från 
den förra utvärderingen. En genomgång av arbetet med bibliometriundersökningen 
med Fredrik Åström gjordes. Styrelsekommittén diskuterade inriktningen på 
analyserna i bibliometrin. Vidare diskuterade styrelsekommittén kandidater för 
externa sakkunniga till självutvärderingen, intervjuer av PlantLink-anknutna 
forskare, samt möjligheten till en remissrunda med frågor om PlantLink. 
 
Beslut: Figurerna från förra självvärderingen ska användas och uppdateras, och 
eventuellt ska fler figurer läggas till. Intervjuer kan göras med forskare som haft 
nytta av PlantLink. Professionell layout ska anlitas till rapporten. Erik, Sofia och 
Tina ska ställa upp frågor att använda i en ”sonderingsrunda” med PlantLink-
intressenter och andra nätverk i regionen. Erik, Sofia och Tina gör 3 förslagtill en 
vision som diskuteras på nästa styrelsekommittémöte. 
 

8. Uppföljning Network-to-Network-möte 13 mars, Föredragande: Erik Alexandersson 
och Tina D’Hertefeldt 
Det tidigare planerade mingelmötet hösten 2020 har ställt in pga Covid19. Vi 
undersöker möjligheten till ett mingelmöte våren 2021, eller till hösten i samband 
med att PlantLink fyller 10 år. Vi kommer att använda sonderingsrundan under punkt 
7  för att fortsätta arbetamed andra organisationer och nätverk. PlantLink kommer att 
följa Folkhälsomyndighetens råd och planera för en virtuell version av minglet. 
 
 

9. Lärarutbyte och ny omgång industrimentorsprogram, Föredragande: Tina 
D’Hertefeldt 
Möjligheten till nytt industrimentorsprogram diskuterades med styrelsekommittén. 
Även en breddning av lärarutbytet diskuterades, till exempel möjligheten för att 
kurser från LTH kan delta i utbyten. Styrelsekommitténs medlemmar uppmanades 
att lämna  förslag till lärarutbyten som kan ske över Zoom.  
 
Beslut: Då det är svårt att öppna industrimentorsprogrammet pga Covid föreslås ett 
nytt industrimentorsprogram först våren 2021.  
Uppmana styrelsekommittens medlemmar att komma med förslag till lärarutbyten. 
Bör funka med lärarutbyte över zoom. 20 000 SEK anslås till lärarutbyte och att 
detta kan utlysas nu via nyhetsbrevet. 
 



10. Lägesrapport Pufendorf och NordPlant, Föredragande: Erik Alexandersson och Tina 
D’Hertefeldt  
Erik informerade om att NordPlant har förlängning under 2021-2023. Tina berättade 
Pufendorf Tema med deltagare från LU och SLU Alnarp pågår september 2020-maj 
2021. 
 

11. ESCAPAdE och ELLS sommaren 2021, Föredragande: Erik Alexandersson och 
Sofia Marmon 
Sommaren 2021 kommer  Erasmus+ ESscapade anordna en Job fair i samband med 
en sommarkurs (ESCAPAdE + ELLS) där nya pedagogiska verktyg för 
växtbiologiundervisning används. Preliminära datum är 17-21 augusti för kursen och 
23-24/8 för job fair. Den 25/8 kommer Escapade att hålla sitt avslutande möte. LU-
studenter kan delta via PlantLink. 
Beslut: Tina: undersöker kurserna på Escapade för LU, så att LU kan vara partner. 
 

12. Policydokument sponsring, Föredragande: Tina D’Hertefeldt 
Beslut: Efter några justeringar från styrelsekommittén antogs policydokumentet. 
 

13. Övriga frågor. 
Styrelsekommittén informerades om omfattningen av kontrakten för PlantLinks 
tjänster. 

14. Den inbjuden gästen Mikael Hedrén redogjorde för ett möjligt initiativ för nationell 
resurs för bevarandegenetik av vilda växtpopulationer. 
 

15. Nästa möte hålls den 7/12 och börjar med lunch i Alnarp. Mötet hålls kl. 13-16.30. 
 

16. Mötet avslutades 
 

 
Justeras 

 

Erik Andreasson 


