
EPOK ledningsgruppsmöte 130517 
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1. Maria hälsar välkommen. Dagordningen godkänns. 
 
2. Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 
3. Höstens möten blir 21/10 13–15, 9/12 13–15.  
 
4. Lägesrapport om verksamheten 

Maria, Eva, Anna Wallenbeck och Elin Röös har hand om en hel dag i översiktskursen i 
växtproduktion (BI0044) 20/5. För mark-växtagronomerna är Maria med – tillsammans 
med Göran Bergqvist – och planerar en kursvecka om odlingssystem. Anna Wallenbeck 
arbetar på liknande sätt för husdjursagronomerna.  

 
EPOK:s ansökningar till Jordbruksverkets kompetensutvecklingsprogram beviljades 
(cirka 185 000 SEK). Ansökningarna handlade dels om ett populariserat material om 
konsumentaspekter på ekologiska produkter och dels faktamaterial och seminarium för 
rådgivare om möjligheter att minska klimatpåverkan.  
 
Den nybildade internationella organisationen TIPI (Technology Innovation Platform of 
IFOAM) där Maria är med i styrgruppen har haft sitt första möte. Att förbättra 
kunskapsförmedling och forskningssamarbete över gränserna är organisationens 
huvudsyfte. Maria kan föra in de skandinaviska erfarenheterna i detta arbete.   
 
Programmet är färdigt till seminariet ”Musslor till foder, mat, vattenrening och 
jordförbättring”. Lunchseminarium med Maria Smith från ICA har varit. Liksom 
presentationen av agendan och klimatsyntesen i Alnarp. Där var deltagarantalet en aning 
lågt.  
 
Maria ska delta i ett av SLU anordnat seminarium om framtidens växtskydd vid 
Almedalsveckan.   

 
5. Ekonomisk rapport. 

Resultatet är något lägre än budget för första kvartalet, men vissa skulder finns (löner i 
efterskott). Lägre kostnader än budget även på grund av att Axel Mie och Ruben 
Hoffmann varit tjänstlediga. Omkostnader för seminarier och evenemang är inte 
detaljplanerade när budget läggs. Kommande intäkter rör ersättning för informatörernas 
arbete för Framtidens lantbruk samt stöd från Jordbruksverket. Prognosen är ett underskott 
på 700 000 (lite mer minus per kvartal än första kvartalet förutsätts). Verksamheten under 
2014 kan ha ungefär samma omfattning som tidigare. Efter 2014 är överskottet 
upparbetat. 

 
6. Kommunikation med fakulteterna. 

Fakultetsrepresentanterna i ledningsgruppen redogör för hur deras kommunikation med 
respektive fakultet går till. Margareta skickar korta minnesanteckningar efter varje möte 
till VH dekanus och prefekterna. Birgitta informerar dekan och vicedekan vid LTJ. Håkan 
rapporterar mot dekan, men kan tänka sig vidga cirkeln lite ytterligare.  



 
Ledningsgruppen poängterar vikten av att att informera dekaner och vicedekaner om 
EPOK:s verksamhet efter alla ledningsgruppsmöten. Fakultetsrepresentanterna kan även 
ta med sig EPOK:s frågor till prefektmötena, med tanke på att föreståndaren inte är med 
där. 

 
7. Forskningsinitiering. 

Till seminariet på Ultuna om forskningsagendan kom forskare från 18 institutioner.  
Dokumentation finns på EPOK:s webbsajt. Flera konkreta idéer för att förbättra 
samverkan framkom.  
 
En aktivitet som idén väcktes till är att göra en workshop inför nästa CORE Organic-
utlysning. För att samarbete ska hinna komma igång behövs dock detta göras innan 
utlysningen kommer. Förhoppningsvis kan EPOK få förhandsupplysning om vilka 
områden som blir aktuella. Ledningsgruppen är positiv till en sådan aktivitet. 

 
8. Forskaruppdrag 2014. 

Helt nya forskaruppdrag och inriktningen på de befintliga diskuteras. Alla 
uppdragsforskares kontrakt går ut vid årsskiftet, utom Birgitta Johanssons och Ulf 
Nilssons. Maria understryker att gruppen fungerar mycket väl för närvarande, så det finns 
inga sådana skäl till att inte förlänga något av kontrakten. 
 
Diskussionen om uppdragen kommer att återupptas under hösten, då Maria hunnit 
diskutera igenom med samtliga uppdragsforskare om deras syn på en eventuell 
fortsättning.  

 
 


