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Närvarande: Margareta Emanuelson, Håkan Jönsson, Birgitta Rämert, Karin Ullvén, Maria 
Wivstad 
 
1. Maria hälsar välkommen. Dagordningen godkänns. 
 
2. Förra mötets protokoll läggs till handlingarna.  
 
3. Ekonomisk rapport.  
Maria redovisar ekonomiskt resultat. Det ligger på plus jämfört med budget. Även 2015 
kommer det att finnas ett överskjutande kapital att använda – cirka 400 000 
–500 000 SEK. 
 
4. Verksamhet 2014 – kort uppdatering. 
EPOK deltog i flera lantbruksmässor under sommaren. Bland annat på Brunnby 
lantbrukardagar var EPOK enda utställare från SLU. Ledningsgruppen tycker det är 
bekymmersamt att SLU är osynligt på stora träffpunkter för branschen.  
 
EPOK också med på MAT2014 där målgruppen bland annat var inköpare och andra från 
storhushåll.  
 
EPOK var lokal värd för CORE Organic med cirka 80 deltagare. Endast några få svenska 
forskare deltog, men de som gjorde det vittnade om att det varit givande. 
 
Maria har varit på två svenska nätverksmöten inom EIP-Agri. Det kommer en utlysning för 
att främja innovationer – bland annat innovationsgrupper. Jordbruksverket kommer att utlysa 
denna via landsbygdsprogrammet. Innehåller totalt 340 miljoner SEK under fem år.  
 
EPOK har sökt pengar från Formas för att få igång och utveckla ”Forskarsvar” som blir en 
webbaserad ”frågelåda” och kunskapsdatabas, främst för målgrupper utanför 
primärproduktionen såsom journalister och beslutsfattare.  
 
Anna Wallenbeck har haft kontakt med programstudierektorerna om hur EPOK kan vara en 
resurs för SLU:s utbildningar. De har fått besvara frågor om det finns undervisning kring 
ekologisk produktion idag, om det finns tillräcklig kompetens och om det finns behov av 
någon form av stöd.  
 
5. Budget 2015.  
Maria har lämnat in en budget med underskott på 460 000.  
 
Anna Wallenbeck och Ruben Hoffmann slutar vid årsskiftet. Det blir neddragning till 20 
procent för Birgitta Johanssons och Stefan Gunnarssons uppdrag. Elin Röös är tjänstledig 6 
månader. Eva Salomons uppdrag minskas till 40 procent.  
 
Det är budgeterat för två nya uppdrag om på 20 procent vardera för åtta månader.  
 
6. Ny femårsplan. 



Ledningsgruppen ska till 15 april 2015 med ledning av rekommendationer i utvärderingen ta 
fram förslag till revision av verksamhetsmål och instruktion för EPOK. Under denna punkt 
påbörjas detta arbete.  
 
Maria rapporterar kort från referensgruppsmötet 22/10 där utvärderingen diskuterades (se 
anteckningar [länk]). Bland annat att EPOK behöver vara synligt på de ställen där hela 
branschen möts – inte bara ”ekosidan”. Referensgruppen vill ha tätare telefonmöten 
fokuserade på vissa ämnen och kanske gruppvis. Ledningsgruppen diskuterar vilka inspel från 
mötet som kan användas i en ny femårsplan.  
 
Punkterna i utvärderingen på sid 3 om EPOK:s mål gås igenom. 
 
EPOK:s mål 
Ledningsgruppen beslutar att titta över målformuleringen så att det blir tydligare att även 
aspekter på senare delen av livsmedelskedjan omfattas av EPOK:s verksamhet (såsom 
konsument- och konsumtionsaspekter liksom det som rör marknad och förädlingsindustri).  
 
Utvärderingen föreslår översyn av strategin för syntesarbete så att de blir mindre 
arbetskrävande. Detta arbete pågår redan och nya modeller för enklare synteser provas. Den 
målgruppsanalys som föregår syntesarbetena kan ”vässas” ytterligare och bli ett ännu starkare 
fundament i arbetet. 
 
Ledningsgruppen vill att staben tittar på möjligheter till att marknadsföra lunchseminarierna 
på Ultuna bredare, t.ex. mot andra stora arbetsplatser i Uppsala där intresse kan finnas såsom 
Livsmedelsverket och Uppsala universitet. 
 
Det webbaserade ”Forskarsvar” som EPOK bygger upp ska vara ett verktyg för snabba svar 
till bland annat politiker. 
 
Ledningsgruppen är undrande över vad som menas med anpassning av 
“kommunikationsverktygen så att även målgrupper som har ett generellt intresse av 
forskningsfrågor, dvs hela lantbruket, blir tillgodosedda”. Maria uppdras att höra med 
utredaren Eva Pettersson vad hon avser med detta.  
 
Utvärderingen föreslår nedtoning av en målformulering om EPOK:s påverkan på 
forskningskvalitet. Detta är redan genomfört i den nuvarande målformuleringen.  

 
Redan idag är utrymmena för internationellt arbete små och prioriteringar redan gjorda. 
 
Ledningsgruppen instämmer i att EPOK framöver ska vara starkt fokuserat på 
utbildningsfrågorna.  
 
Föreslagen omformulering gällande målen för uppdragsutbildning är redan genomförd. 
 
Styrning och arbetssätt 
Fokusområden om bara ett år är för kort tid anser ledningsgruppen. 
 
Ledningsgruppen kommer fortsätta diskussionen om förtydligande av ledningsgruppens roll 
och mandat. Ledningsgruppen tycker inte att ordförande ska vara dekanus vid en av 
fakulteterna. Det skulle inte vara i linje med EPOK:s fakultetsövergripande ansvarsområde. 



 
Ledningsgruppen vill ha tätare omprövningar av sammansättningen i verksamhetsgruppen 
(”uppdragsforskarna”).  
 
 
7. Fortsatt plan för förändringsarbete 
Ledningsgruppen möts 15/12, 8.30–11.00 för att fortsätta diskussionen om forskaruppdragen. 
Styrning och arbetssätt med sikte på ny instruktion ska diskuteras vid ett möte 12/1, 8.30–
11.30. Vårens ordinarie möten bokas upp vid mötet i december.  
 
  
 


