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Närvarande:	  Margareta	  Emanuelson,	  Håkan	  Jönsson,	  Birgitta	  Rämert,	  Maria	  Wivstad,	  
Pelle	  Fredriksson	  (adj.)	  &	  Karin	  Ullvén	  

	  

1.	  Visioner	  &	  syfte	  

Programförklaringen	  ska	  inte	  innehålla	  någon	  övergripande	  vision	  för	  ekologiskt	  
lantbruk,	  utan	  bara	  för	  EPOK:s	  verksamhet.	  	  

Dokumentet	  läggs	  ut	  på	  webben	  efter	  mindre	  justeringar.	  

	  

2.	  Uppdrag	  för	  forskare	  

Annonserna	  ska	  redovisas	  på	  lunchseminariet	  15/11.	  	  

Sista	  ansökningsdag	  skulle	  kunna	  vara	  6/12.	  Vi	  kan	  då	  få	  iväg	  en	  sammanställning	  av	  de	  
sökande	  till	  ledningsgruppen	  före	  jul	  och	  eventuellt	  börja	  kalla	  till	  intervjuer	  som	  bör	  
genomföras	  i	  januari.	  

	  

3.	  Kommunikationsstrategi	  

Kommunikationsstrategin	  ska	  ses	  som	  internt	  arbetsdokument.	  Ändringar	  enligt	  dagens	  
diskussion	  förs	  in	  och	  dokumentet	  dateras	  och	  gäller	  tills	  vidare.	  	  

	  

4.	  Seminarium	  15/11	  

Ledningsgruppen	  informerades	  om	  planeringen	  av	  lunchseminariet	  om	  EPOK	  den	  
15/11.	  

	  

5.	  Verksamhetsplanering	  

Notiser	  2-‐3	  per	  månad.	  Behöver	  marknadsföras.	  	  

Höjd	  ambition	  gällande	  pressmeddelanden.	  	  

Forskning	  –	  webb.	  Det	  ska	  gå	  att	  hitta	  projektbeskrivningar	  för	  all	  svensk	  FoU	  inom	  
ekologisk	  produktion	  och	  konsumtion.	  Likaså	  ska	  finnas	  länkar	  till	  forskning	  i	  Norden	  
och	  EU	  samt	  länkar	  som	  gäller	  forskningssamverkan.	  

Istället	  beslöts	  att	  vi	  arbetar	  vidare	  med	  ett	  förslag	  som	  går	  ut	  på	  att	  vi	  gör	  en	  tidning	  på	  
svenska,	  riktat	  mot	  främst	  rådgivare,	  med	  några	  fördjupande	  artiklar	  på	  svenska	  i	  varje	  
nummer	  samt	  notiser	  från	  hela	  Norden.	  Ett	  urval	  av	  artiklarna	  skulle	  kunna	  översättas	  
till	  engelska	  och	  samlas	  ihop	  till	  ett	  nummer	  med	  ”highlights”	  från	  svensk	  forskning	  
någon	  gång	  per	  år.	  	  



Kunskapssynteser.	  Referensgruppen	  blir	  viktig	  när	  det	  gäller	  att	  föda	  in	  och	  prioritera	  
vilka	  områden	  vi	  behöver	  skriva	  synteser	  om.	  

Sammanfattning	  kring	  problemområden	  enligt	  de	  nationella	  miljömålen	  ska	  
sammanställas	  och	  presenteras	  på	  webben.	  	  	  

	  

6.	  Övriga	  frågor	  

Referensgruppen	  måste	  godkännas	  av	  Fakultetsnämnden.	  Därför	  kan	  datum	  för	  första	  
möte	  inte	  sättas	  ännu.	  	  

	  

7.	  Nästa	  möte	  	  

Nästa	  möte	  blir	  110207,	  8.30-‐11.30	  

	  


