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Protokoll CFW styrgrupp 

Datum:	  2012-‐10-‐15	  

Tid:	  17.00	  –	  18.34	  

Plats:	  Videokonferens	  (Jabber)	  

	  

Deltagare:	  

Anne-‐Marie	  Dalin,	  ledamot	  VH-‐fakultet	  

Lars	  Edenius,	  ledamot	  S-‐fakultet	  

Petter	  Kjellander,	  ledamot	  NL-‐fakultet	  (ordförande)	  

Carl-‐Gustaf	  Thulin,	  föreståndare	  CFW	  

	  

§1	  Mötessekreterare	  

Carl-‐Gustaf	  Thulin	  

	  

§2	  Pågående/planerade	  aktiviteter	  (Thulin	  föredragande)	  

Thulin	  redogjorde	  för	  aktiviteter	  enligt	  utskick	  ”iCFW_121008”	  (se	  separat	  dokument)	  

	  

§3	  Budget/styrning	  

Beslutades	  att	  föreståndare	  kan	  administrera	  utlägg	  upp	  till	  20	  tkr	  utan	  att	  i	  förväg	  
förankra	  med	  styrgruppen.	  

Hellre	  för	  mycket	  information	  till	  styrgruppen	  (via	  epost)	  än	  för	  lite,	  viktigt	  att	  kunna	  
komma	  med	  synpunkter	  på	  olika	  satsningar/projekt.	  

	  

§4	  Verksamhetsinriktning	  

CFW	  agerar	  nu	  med	  tydliggjort	  SLU	  uppdrag.	  

Större	  fokus	  mot	  att	  initiera	  och	  koordinera	  projektsamarbeten/-‐utveckling	  och	  
ansökningar.	  Styrgruppen	  informeras	  om	  större	  satsningar.	  

Nystartsmöte	  för	  CFW	  i	  form	  av	  ”Vilt	  &	  Fiskdagar	  vid	  SLU”	  anordnas	  under	  2013	  
(våren?).	  Interna	  forskarmöten	  och/eller	  bredare	  samhällstillvända	  möten?	  Ev	  
vartannat	  år?	  Calle	  funderar,	  lyssnar	  av	  och	  utformar	  förslag	  på	  inriktning	  och	  
program	  och	  cirkulerar	  till	  styrgruppen	  för	  synpunkter	  inom	  en	  månad	  (senast	  15/11).	  

Ansvarsfördelning	  mellan	  CFW	  och	  samverkanslektor	  (Lars	  Edenius)	  diskuterades.	  
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Återupptag	  av	  ”Klövviltmöte”	  på	  is	  tills	  vidare.	  Petter	  ordnar	  forskarmöte	  rådjur	  våren	  
2013.	  

Petter	  tillbaka	  till	  Sverige	  4/1.	  

	  

§5	  Övriga	  ärenden	  

Referensgrupp	  fisk:	  Viktigt	  att	  uppmärksamma	  fisksidan/få	  fisksidans	  
uppmärksamhet.	  

Beslutades	  att	  adjungera	  representanter	  från	  fisksidan	  till	  nästa	  styrgruppsmöte.	  
Förslogs	  Leif	  Norrgren	  och	  Teija	  Aho	  och	  ev	  Hans	  Lundqvist;	  Calle	  kollar	  intresse.	  

Diskutera	  fiskens	  roll	  i	  CFW	  samt	  Vilt&Fisk	  dagar	  enl	  ovan	  (§4).	  

Expertmöte	  försöksdjur	  SCAW	  10-‐16,	  7/11	  –	  Inte	  aktuellt	  för	  CFW.	  

	  

§6	  Nästa	  möte	  

Uppsala	  (Ultuna)	  15/11:	  styrgrupp	  9.30	  –	  12,	  med	  adjungerade	  fiskforskare	  13-‐15	  
(gemensam	  lunch?).	  Calle	  ordnar	  med	  möteslokal.	  

	  

Vid	  protokollet	  

	  

Carl-‐Gustaf	  Thulin	  

	  

Justeras	  

	  

	  

Petter	  Kjellander	  
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