
 
    

 
Protokoll från trettiosjunde mötet med PlantLinks styrelsekommitté 

 
 
Tid: Måndagen den 8 mars kl 13.00-16.00 
Plats: Virtuellt möte på Zoom 
 
 
Närvarande:  
Thomas Moritz, Köpenhamns universitet, ordförande 
John Yong, SLU (lämnade i paus) 
Allan Rasmusson, LU (lämnade på punkt 6) 
Rajni Hatti-Kaul, LU 
Leif Bülow, LTH (vice ordförande) 
Jenny Bergsten, Region Skåne (anslöt på punkt 7) 
Alf Ceplitis, Lantmännen Lantbruk AB 
Linnea Stridh (doktorand SLU) 
 
Övriga: 
Erik Alexandersson, SLU (föreståndare) 
Tina D’Hertefeldt, LU (biträdande föreståndare) 
Sofia Marmon, LU/SLU(Koordinator) 
 
Frånvarande med meddelade förhinder:  
Mariette Andersson, SLU (ställföreträdande föreståndare) 
Erik Andreasson, SLU 
Svend Christensen, KU 
Gróa Valgerdur Ingimundardottir (doktorand LU) 
Thomas Welwert, SLU 
 
 

 
1. Mötet öppnades av ordförande Thomas Moritz 

 
Mötet inleddes med en presentationsrunda med anledning av att detta var första 
mötet med nya ledamoten Alf Ceplitis, Lantmännen. 
 

2. Val av justeringsperson 
Linnea Stridh 
 

3. Föregående mötes protokoll (Bilaga 1) 
En justering av förra protokollet görs innan det läggs till handlingarna. 
 



4. Meddelanden 
 

• PlantLink höll ett möte med de berörda dekanerna den 25 januari 2021. Deltagare 
var Håkan Schröder, dekan SLU, Anders Tunlid, pro-dekan för FU vid 
Naturvetenskapliga fakulteten LU, och Heiner Linke, pro-dekan LTH. Från PlantLink 
deltog ordförande Thomas Moritz, föreståndare Erik Alexandersson, koordinator 
Sofia Marmon och bitr. föreståndare Tina D’Hertefeldt. 

• PlantLink presenterades på LUCSUS lunchseminairum, LU den 1 februari 
• Ett webbinarium om “Africa’s Compelling Case for a Different Mode of Partnership in 

Agricultural Research and Development” hölls den 9 Februari. 
• En ny omgång av Public Private Partnerships (PPP) med fokus på växtfenotypning 

(6P3) påbörjades den 1 mars (ledare Svend Christensen, KU; 
https://www.seedtoday.com/article/223811/new-round-of-ppp-projects-approved). 

• Ansökan till LU-innovation för regnradar 
• Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research (NKJ) organiserar en 

workshop om “Resilient Northern Crops” den 14-15 April. PlantLink har stöttat och 
programmet som är tillgängligt på PlantLinks hemsida 
(https://www.plantlink.se/schedule-virtual-nordcrop-meeting-14-15-april/). Forskare 
från LU och SLU Alnarp kommer att presentera på webinariet. 

• PlantLinks lunchseminarieserie kommer att hållas varannan onsdag under våren 
2021, med start 24 mars. Olika nätverk och organisationer med koppling till 
växtforskning kommer att presentera sig i serien.  

• International Fascination of Plants Day har skjutits upp till 18e Maj 2022. 
• 2021 har utlysts till “International Year of Fruits and Vegetables” (IYFV). Erik frågade 

styrelsekommittén om det finns initiativ på gång inom detta område. 
• VR utlyser bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer 
• Uppladdning Horizon Europe. De preliminära texterna finns tillgängliga, 

styrelsekommittén uppmanades till att tänka på hur PlantLink kan stötta forskare i 
regionen för att söka. 

• Allan Rasmusson rapporterade om aktiviteterna i Plant Biologicals Network för 2020 
och planerade aktiviteter för 2021.  
 

5. Ekonomisk lägesrapport. Föredragande: Erik Alexandersson 
Budget och verksamhet för kommande period diskuterades. 
 

6. PlantLinks utvärdering med bibliometri och sammanfattning av genomförda 
intervjuer och enkäter (Bilaga 2, 3 och 4). Föredragande: Sofia Marmon och Erik 
Alexandersson 
 
Sofia gav en sammanfattning av diskussionen med dekanerna för LTH, Nat-fak och 
SLU Alnarp (Heiner Linke, Anders Tunlid och Håkan Schröder). Dekanerna kommer att 
ha fortsatt kontakt angående PlantLink. Erik visade olika modeller för ett framtida 
PlantLink. Sofia presenterade en sammanfattning av de intervjuer och enkäter som 
PlantLink har genomfört, där syftet var att undersöka betydelsen av PlantLink. 
Generellt gav de tillfrågade ett gott betyg till PlantLink. 
PlantLink har även genomfört en bibliometrisk undersökning tillsammans med 
Fredrik Åström, bibliometrispecialist vid universitetsbiblioteket i Lund om påverkan 



av PlantLink-nätverket på växtrelaterade publikationer. Analysen visade att PlantLink 
via Seedmoneyprojekten och bioinformatikstödet har haft en positiv påverkan på 
antalet publikationer och antalet citeringar. Sofia gick även igenom den preliminära 
versionen av rapporten om utvärderingen av PlantLink. 
 

7. ESCAPAdE och ELLS sommaren 2021, Föredragande: Erik Alexandersson och Sofia 
Marmon 
Sofia och Erik berättade om sommarkursen som PlantLink kommer att organisera 
med Escapade och ELLS 17-21/8. Det är en MSc kurs med titeln “Host Plant 
Resistance Breeding as a part of Integrated Pest Management”. Kursen kommer även 
att prova nya pedagogiska metoder.  
Registreringen öppnades 19/2 och stänger den 15/3. Totalt deltar 14 universitet från 
ELLS och Escapade. Antal deltagare är satt till 40 studenter. 
 
Sofia presenterade arbetet med en Job Fair som kommer att organiseras i anslutning 
till kursen. Denna Job Fair organiseras på SLU Alnarp för MSc och PhD-studenter och 
företag, där studenterna även presenterar projekt som de har jobbat med under 
kursen.  
Escapade kommer att presentera slutsatser som dragits under Escapade, som 
kommer att avslutas i och med denna. Ledamöterna i styrelsekommittén fick 
information om inbjudan av företagen och ombads att ge förslag på företag som kan 
delta, samt talare. Tanken är att en ny omgång av PlantLinks industrimentorsprogram 
ska startas med Job Fair-eventet. 
 

8. PlantLinks 10-årsjubileum och PlantLink-dagen 2021 Föredragande: Sofia Marmon 
Sofia informerade om planerna för PlantLinks 10-årsjubileum den 27 september i 
Lund. 
Styrelsekommittén ombads inkomma med förslag på talare. 
 

9. Lägesrapport Pufendorf och NordPlant, Föredragande: Erik Alexandersson och Tina 
D’Hertefeldt  
 
Erik gav en uppdatering om aktiviteterna i NordPlant. 

 NordPlant höll i sin första virtuella labtour ”PhenoLab2” den 4 Mars. 
Nästa virtuella tour kommer att hållas i maj. 

 NordPlants årliga möte hålls den 24-26 november i Tromsö 
 NOVA-kursen “Plant phenotyping, -omics and data handling for 

2021/2022” är beviljad 
 En satsning på ”joint data standards” pågår tillsammans med PHIS och 

INRAE 
 

Tina uppdaterade om Pufendorf-Temat som kommer att avslutas i slutet av april. 
Under arbetet i Temat ”Perspektiv på invasiva främmande växter” har en gemensam 
tvärvetenskaplig ansökan skickats in. En utställning som outreach till allmänheten 
kommer att arrangeras under Hållbarhetsveckan (3-8 maj, Lund). Ett Formas-projekt 
har erhållits och en gemensam skrift är planerad. 
 



10. Övriga frågor 
• PlantLinks framtid och rekrytering diskuterades. Frågan kommer att 

förberedas och tas upp som en punkt på nästa styrelsekommittémöte. 
• Dialogforum med Region Skåne diskuterades 
• Möjligheten till virtuell avtackning av ledamöter som PL alumni togs upp 

 
11. Nästa möte hålls den 17 maj kl. 13-16 

 
12. Mötet avslutades 

 
 


