
EPOK styrgruppsmöte 160118 
 
Närvarande: Håkan Jönsson, Marco Tasin, Sara Österman, Karin (Kajsa) Ullvén & Maria 
Wivstad samt Janne Nordlund Othén  

 
1. Maria hälsar välkommen.  
Dagordningen godkänns. 
 
2. Förra mötets protokoll är godkänt sedan tidigare. 
Inga punkter att följa upp.  
 
3. Referensgruppen. 
Fler organisationer än tidigare är nu med i EPOK:s referensgrupp. Representationen från 
konsumentledet har blivit starkare. Referensgruppen leds nu av Maria, men styrgruppen är 
välkommen att vara med på mötena.   
 
4. Annonsering av trädgårdsuppdraget. 
En annons ligger nu ute (med endast två veckors svarstid). I annonsen står att vi med fördel 
ser sökande från Alnarp.  
 
5. Ekonomisk rapport t o m september 2015 samt ekonomisk förutsättning för 2016. 
 
Resultatet ser ut att bli positivt gentemot budget. Ungefär enligt prognosen från i höstas. 
Kapitalet från 2014 kommer att ökas på något.  
 
Maria kommer att till nästa möte uppdatera budgeten för 2016 med avseende på slutresultatet 
2015 samt att OH-kostnader kommer att öka. Kanske finns möjlighet att rekrytera en 
ytterligare uppdragsforskare under 2016. Det diskuteras i så fall vid nästa styrgruppsmöte.  
 
6. Verksamhetsplan 2016. 
Planen är ett viktigt arbetsdokument för verksamhetsgruppen. Men verksamheten är också 
flexibel och saker tillkommer och faller ifrån.  
 
Marco har förslag på ett eventuellt lunchseminarium med Stephen Gliessman på Alnarp i 
höst. 
 
Styrgruppen påpekar att det är väldigt många aktiviteter i planen. Men alla är inte nya utan 
sådant som redan är igång och ska avslutas. Och en hel del av aktiviteterna är 
samarrangemang.  
  
En uppdatering av forskningsagendan kan diskuteras vid nästa styrgruppsmöte. Ska passas in 
till nya utlysningar.  
 
Styrgruppen tillstyrker planen, men vill ge utrymme för att vissa aktiviteter kan behöva 
prioriteras ned i ett senare skede om arbetsbelastningen blir för stor.  
 
7. Skrivelser till fakulteterna/rektor om utökad finansiering. 
Ett utkast till skrivelse finns.  
 



8. Vårens möten.  
21 mars 13–15 och 23 maj 13–15. 
 
9. Övriga frågor. 
Hur ska verksamhetsrapportering till NJ-fakulteten genomföras? 
Inriktning bör vara att verksamhetsberättelsen ska vara klar till 1 mars och därefter ska vi be 
om tillfälle att presentera den för fakultetsnämnderna. 
 
Två övriga frågor hanns inte med: 
 
Maria ville ta upp samarbetet mellan SLU Ekoforsk och EPOK. 
 
Sara vill väcka frågan om hur vi går vidare med slutsatser ifrån utvärderingen av EPOK 
(sådant som inte blev berört i nya instruktionen). 
 
 
 
 


