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1. Maria hälsar välkommen. Dagordningen godkänns. 
 
2. Förra mötets protokoll justeras, godkänns och läggs till handlingarna.  
 
3. EPOK:s arbete med utbildningsfrågorna. 
Maria rapporterar att enkäten till programstudierektorer som var genomförd vid årsskiftet nu 
kompletteras och skickas till kursledare med syftet att ge en rikare bild av läget.  
 
EPOK:s verksamhetsgrupp har diskuterat att göra en webbportal med lärarstöd och kanske 
bjuda in till ett samtal med programstudierektorer för att presentera EPOK:s roll och 
möjligheter att fungera som stöd.  
 
Kursledare byts ut och det kan vara mer långsiktigt att satsa på att kommunicera med 
programstudierektorerna, konstaterar ledningsgruppen. 
 
Ledningsgruppen tycker det är viktigt att få till ett möte med programstudierektorerna före 
sommaren. Birgitta informerar vid programnämndsmötet på onsdag.  
 
4. EPOK:s instruktion. 
Fakultetens AU hade möte 26 maj, men Maria har inte hört något från dem, men fått 
återkoppling via mejl på ledningsgruppens synpunkter på det utkast som AU presenterat.   
 
5. Ekonomisk redovisning och finansiering 
Maria redovisar beräknat utfall för 2015 och 2016 med olika scenarier beträffande 
nyrekryteringar av uppdragsforskare. Med sex forskare under 2016 beräknas överskottet bli 
170 000.  
 
Rekryteringen för forskaruppdrag om trädgård/växtskydd lämnas till den nya styrgruppen att 
besluta om.  
 
Möjligheterna till utökad finansiering diskuterades. Just nu ligger en ansökan inne för två 
personmånader. Staben planerar att fortsatt söka pengar att kompletta grundfinansieringen 
med.  
 
6. Forskaruppdrag. 
Maria presenterar ett förslag till formulering av uppdrag inom ekonomi. Ledningsgruppen 
föreslår en lite tydligare formulering kring vilket ämnesområde personen ska ha disputerat 
inom.  
 
Maria formulerar om efter ledningsgruppens synpunkter och skickar ut ett nytt utkast för 
snabb återkoppling. Tanken är att uppdraget ska annonseras under nästkommande vecka. 
 
7. Förslag till ny referensgrupp. 
Axel Mie har för EPOK:s räkning diskuterat med Livsmedelsverket om deras representation i 
EPOK:s referensgrupp. 



 
Håkan föreslår att vi ska tänka igenom att ha med någon från HaV.  
 
Det behövs både en rådgivare inom växtodling och en inom djurhållning, menar 
ledningsgruppen. Likaså behövs någon som kan/representerar trädgårdsnäringen.  
Ledningsgruppen föreslår att vi försöker få med någon av Jordbruksverkets 
trädgårdsrådgivare.  
 
Om vi får med Sveriges konsumenter behövs inte FOR (som är medlem i Sveriges 
konsumenter) i referensgruppen, menar ledningsgruppen. 
 
8. Ny styrgrupp.  
Så fort nya instruktionen är beslutad, ligger Maria på om att få veta vilka som blir V-  och 
LTJ-fakulteternas representanter. Ledningsgruppens nuvarande representanter för dessa 
fakulteter bevakar att fakulteterna föreslår nya representanter.  
 
9. Hållbarhetskonferens om framtidens ekologiska produktion.  
Maria presenterar tankarna bakom att EPOK:s stab sett behov av en framtidsinriktad 
konferens.   
 
10. Övriga frågor  
Maria berättar att EPOK anställt Janne Nordlund Othén som kommunikatör vid EPOK.  
 
Tre tjänster för innovationsstöd har gått till SLU.  
 
Birgitta berättar att SLF har fått pengar för innovationsagenda växtskydd-trädgård. Birgitta 
har varit på uppstartsmöte. 
  
Margareta har fått uppdrag att jobba med livsmedelsstrategifrågor vid SLU. En strategi för 
Uppland har börjat diskuteras mellan Länsstyrelsen, LRF-Mälardalen och Region Uppsala. 
Margareta representerar än så länge SLU. Stockholm har kommit längre.  
 
Maria informerar att EPOK inte skickade in något remissvar till SLU om 
konkurrenskraftutredningen. Ledningsgruppen kommer efter diskussion fram till att EPOK 
inte ska skicka ett eget, separat remissvar. Istället kommunicerar Maria med de som arbetar 
med SLU:s remissvar och ber att få inkomma med några sena synpunkter till SLU:s 
remissvar.  
 


