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1. Maria hälsar välkommen. Dagordningen godkänns. 
 
2. Kort runda.  
 
3. Förra mötets protokoll läggs till handlingarna.  

 
4. Ekonomisk uppföljning.  
 
5. Uppföljning av verksamhet och eventuella förändringar. 

Uppdragsprojektet ”ekonomi”. Som tidigare diskuterats kommer Ruben Hoffmann att 
trappa ned sitt uppdrag vid EPOK. Ingen ny utlysning av detta uppdrag har dragits igång 
ännu. Ledningsgruppen vill se en ökad inriktning mot företagsekonomi. Odlingssystem är 
ett annat område som EPOK behöver förstärka. Frågan hur mycket vi kan satsa på ett nytt 
område med tanke på att EPOK:s kapital snart är upparbetat diskuterades. Det råder också 
i nuläget osäkerhet om vilka av nuvarande uppdrag som kommer att växlas ut. Ett 
ytterligare uppdrag kräver även kapacitet för detta i staben. Att bordlägga planerna på ett 
fortsatt ekonomi-uppdrag till förmån för ett odlingssystemuppdrag diskuterades. Maria 
uppdrogs göra en lite djupare analys av den ekonomiska situationen och sedan se över om 
några uppdrag kan avslutas för att istället satsa på odlingssystem.  
 
Verksamhetsplanen justeras efterhand och kompletteras med mer info om mässor och 
annat, allteftersom detaljerna klarnar. Sedan verksamhetsplanen skrevs har 
verksamhetsgruppen identifierat att det är viktigt för alla i gruppen att snabbt kunna ha 
svar på frågor om ekoproduktion och vetenskapligt baserade argument till hands eftersom 
mediadebatten inte alltid är saklig och aktuell kunskap ofta efterfrågas. Gruppen arbetar 
tillsammans för att ta fram sådana basfakta i lättkommunicerad form. 

 
6. Diskussion om EPOK:s självvärdering. 

Målen för EPOK som utarbetades hösten 2011 har legat till grund för självvärderingen. 
Maria har skrivit med bas i ett grundläggande arbete som genomfördes av 
verksamhetsgruppen tillsammans och även med senare inspel från hela gruppen.  
 
Ledningsgruppen tycker det är viktigt att visa på hur EPOK bidrar till hela 
samverkansverksamheten vid SLU. När det gäller utbildning är det bra att få fram att 
”eko” är ett område som intresserar unga. En annan viktig aspekt att framhålla är att 
mycket av forskningen inom eko har relevans även för konventionellt lantbruk. Att EPOK 
deltar och kommunicerar svensk forsning i internationella plattformar och för hem 
erfarenheter från dessa kan bidra till att SLU får ökad del i internationella 
forskningsmedel.  


