
 

 Protokoll från trettionionde mötet med PlantLinks styrelsekommitté 
 

 

Tid: Måndagen den 30 augusti  kl 13.00-16.30 
Plats: SLU Alnarp, Horticum och virtuellt möte på Zoom 

 

Närvarande:  
Thomas Moritz, Köpenhamns universitet, ordförande 
Leif Bülow, LTH (vice ordförande) 
Mariette Andersson, SLU (ställföreträdande föreståndare) 
Jean Yong, SLU 
Alf Ceplitis, Lantmännen Lantbruk AB 
Erik Andreasson, SLU 
Rajni Hatti-Kaul, LU 
Jenny Bergsten, Region Skåne 
Andreas Gustavsson Fredlund, ekonomi, SLU 
 
Övriga 
Erik Alexandersson, SLU (föreståndare) 
Sofia Marmon, LU/SLU (Koordinator) 
Svante Resjö, SLU (Koordinator) 
 
Frånvarande med meddelade förhinder:  
Allan Rasmusson, LU 
Svend Christensen, KU 
Linnea Stridh (doktorand SLU) 
     

1. Mötet öppnades av ordförande Thomas Moritz  
2. Val av justerare 

Mariette Andersson valdes till justeringsperson 

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

4. Meddelanden 
• Vårens seminarieserie finns att tillgå inspelad på hemsidan. Många bra 

presentationer, men live-intresset var tyvärr lågt med få deltagare. Det finns 
möjlighet till en ny omgång med internationella organisationer om vi önskar. 
Mötet diskuterade orsaken till det låga deltagarantalet och om seminarierna 
ska fortsätta. 



• Erik Alexandersson rapporterade kort om EPSO General Meeting, 2 juli 2021, 
där han deltog utan rösträtt. Mötet diskuterade bland annat sin ”Agtech 
Workgroup”. Det kommer att hållas ett möte i september för att fortsätta 
dessa diskussioner. Det gavs även en del uppdateringar från andra 
arbetsgrupper. Mötesdeltagarna diskuterade kort förhållandet mellan EPSO 
och Plant Biology Europe. 

• Mötet “Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research (NKJ)” i 
Alnarp 18-19 oktober har blivit flyttat till 10-11 mars 2022. Vid mötet kommer 
det att finnas deltagare från AAU, Aber Uni, UCPH, NMBU, UHEL och det 
kommer att anordnas i form av ett mindre möte med fokus på yngre forskare, 
men en halvdag online. 

5. Ekonomisk lägesrapport. Föredragande: Andreas Gustavsson Fredlund 
Andreas gick igenom ekonomin. Intäkter LU ligger lite efter medan kostnader för 
personal och rörelse är enligt plan. Det finns ackumulerade medel från tidigare år 
som vi antagligen inte gör av med 2021, vilket leder till ett troligt nollresultat 2021. 
Det finns en planerad budget med lägre intäkter från SLU 2022, men högre 
lönekostnad. 

6. Nytt kontrakt mellan LU-SLU för PlantLink, diskussion och tillsättande av en 
arbetsgrupp (Bilaga 2), Föredragande: Erik Alexandersson (EA) och Thomas Moritz 
LU och SLU har tecknat ett kontrakt om PlantLink som innebär ett slut på nuvarande 
versionen av PlantLink 31 december 2023. Anders Tunlid har bett om en ny 
föreståndare och Erik är förordnad till sommaren nästa år. Vi måste ha en ny 
föreståndare från LU på plats till 1 juli nästa år. En arbetsgrupp behövs för att hitta en 
föreståndare från LU. Beslutet bör tas så den nya kan gå parallellt några månader. 
Erik Alexandersson delade ett Exceldokument med olika arbetsuppgifter och mötet 
diskuterade hur de passar in (eller inte) i det nya avtalet. Medlemskap i olika 
organisationer diskuterades också, med fokus på frågan om PlantLink ska fortsätta 
vara medlem i alla med ny budget? Thomas Moritz sade att vi bör ha kontinuerlig 
diskussion, särskilt om EPSO. EA påpekade att fokusområdena är vilande i nuläget, 
och att ELLS kanske läggas över på SLU. Thomas Moritz påpekade att det kommer att 
bli mycket att göra för ny föreståndare, men att en ny fas för PlantLink är nödvändig. 
Den måste dock vara förändrad verksamhet och den nya föreståndaren måste leda 
det. Mötet diskuterade namn till en arbetsgrupp och beslöt att fråga Allan 
Rasmusson om han kan tänka sig att leda den.  Leif Bülow, Sofia Marmon och Thomas 
Moritz tillfrågades om att delta och tackade ja. Mötet beslöt att gruppen ska ha ett 
förslag på föreståndare i tid till styrelsekommitténs nästa möte. 

7. Utfall ESCAPAdE/ELLS/PlantLink sommarkurs och Job fair, Föredragande: EA och Sofia 
Marmon (SM) 
Att använda doktorander som lärare var en framgång. Många doktorander vill ha 
undervisningserfarenhet vilket hör att det är lätt att hitta engagerade lärare. Det 
finns också ett sug efter stimulans i form av möten, och efter möjligheter att tänka 
teoretiskt om det man jobbar med. I kursen deltog 34 mastersstudenter på plats. 
Studenterna var i allmänhet nöjda med kursen. En JobFair anordnades direkt i 
anslutning till kursen, i hybridform med möjlighet att delta både på plats och online. 
SM redogjorde kortfattat för innehållet. Det var svårare att rekrytera företag till detta 
och en möjlighet är att de fick fel bild pga namnet. Det hade kanske gått lättar om 
den hade hetat något med networking snarare än JobFair? En fortsättning på 



ESCAPADE är under diskussion, vilket troligen kommer att leda till någon slags 
ansökan om att ordna en MOOC under ett år och sedan skriva en Erasmus Mundus-
ansökan. 

8. Ny runda PlantLinks industriella mentorsprogram, Föredragande: SM 
Den femte och största omgången av PlantLinks industriella mentorsprogram har nu 
påbörjats. Det består av åtta par av adepter och mentorer. Tre nya företag (Yara, 
NordicSeed, SkogForsk) deltar. En startup med presentation av SM och Niclas Östlund 
hölls som en del av kursen. 

9. PlantLinks 10-årsjubileum/PlantLink day 2021, 27 september, Föredragande: SM 
SM presenterade programmet, som bara hade förändrats i mindre detaljer sedan 
förra mötet. Max 50 personer kan vara närvarande, resten online. Medlemmar i 
styrgruppen bör ha företräde. Erik Andreasson tog upp risken att folk bara kommer 
till keynoten efter lunch, och Erik Alexandersson tog upp problemet att personer som 
anmält sig inte kommer, vilket enligt honom är ett ökande problem. Thomas Moritz 
tog upp att det är viktigt att marknadsföra det mer. 

10. PlantLinks årsrapport 2020-2021, Föredragande: EA och SM 
Rapporten är påbörjad, flera texter skrivna, men arbetet är fortfarande pågående. 
Planen är att ha den klar till PlantLink Annual Day. 

11. Lägesrapport NordPlant, Föredragande: EA 
Erik Alexandersson informerade mötesdeltagarna om NordPlants pågående arbete. 
NordPlants årliga möte kommer att hållas i Tromsö 25-26 November. Mötet kommer 
att hållas i hybridform med möjlighet att delta både på plats och online. Arbetet med 
att utarbeta gemensamma protokoll och datastandarder pågår också, i samarbete 
med INRA Montpellier. För att sprida information om de deltagande faciliteterna och 
för att förbättra samarbetet mellan dem har NordPlant även ordnat Facility 
Manager’s Forum, där de personer som ansvarar för och som sköter de olika 
faciliteterna får presentera dem.  

12. Eventuellt övrigt 
Sofia Marmon tog upp frågan om hur vi ska rekrytera ny biträdande föreståndare till 
PlantLink. Thomas Moritz sade att han tänker sig att det är lättare. Mötesdeltagarna 
diskuterade hur vi skulle börja sökandet. Erik Alexandersson tog upp frågan om 
huruvida det ska vara en öppen intern utlysning i SLU. Thomas Moritz föreslog att 
Thomas, Erik, Sofia diskuterar och kommer med ett förslag till ca 3 veckor innan 
nästa möte, och mötet biföll det förslaget. Sofia Marmon sade att vi borde planera 
nya aktiviteter redan innan nästa möte, och Erik Alexandersson höll med om att 
Fascination of Plants Day och NKJ - Abiotic Stress Seminar är två stora saker som 
PlantLink behöver arbeta med. 

13. Nästa möte 
Kommer att hållas 6/12 13.00 som beslutat på förra mötet. 

 
 


