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Närvarande: Håkan	Jönsson,	Marco	Tasin,	Sara	Österman,	Maria	Wivstad	samt	Karin	
Ullvén. 
 
1. Välkommen och godkännande av dagordning 
Maria hälsar välkommen, dagordningen godkänns.  
 
 
2. Föregående protokoll  
Godkänns efter smärre korrigeringar. 
 
 
3. Ekonomirapport 
Maria redovisar resultat och prognos för 2016. Slutresultatet beräknas bli 
ungefär minus 224 000 som tas från innestående kapital på 581 000.  
 
Styrgruppen samtycker till den ekonomiska planen.   
 
 
4 Personalfrågor 
Ekonomiuppdraget är fortfarande inte tillsatt. Rekryteringen går vidare genom 
att Maria via olika kanaler söker efter via lämpliga kanaler. 
 
 
5 Rapport angående presentation av VB 2015 för dekanus/fakultetsnämnder  
 
Sara berättar om möte på fakultetsnämnden där hon presenterat EPOK. 
 
Håkan och Marco har varit i kontakt med respektive dekan om att få presentera 
VB:n för fakultetsledning eller fakultetsnämnd, men dekanerna har inte 
återkopplat ännu.  
 
 
6 Initiativet Eko 3.0  
EPOK har gjort ett svenskt diskussionsmaterial som bygger på det 
internationella initiativet Organic 3.0 om den framtida utvecklingen av 
ekologiskt lantbruk. Maria berättar om det första rundabordssamtalet om Eko 
3.0 som EPOK ordnat i samband mer Organic Swedens årsmöte och event på 
Fotografiska museet. EPOK:s intresse att driva detta handlar främst om att fånga 
in vilken forskning som behövs för den kunskapsbaserade utveckling som 
efterfrågas inom Organic 3.0/Eko 3.0. 
 



Ett antal ytterligare rundabordssamtal med olika målgrupper är planerade. De 
spelas in och kommer att sammanfattas i någon form.  
 
Håkan föreslår att EPOK lyfter målkonflikter i nuvarande regelverk som 
framkommit i bland annat EPOK:s syntesarbeten.  
 
 
7. Rapportering/diskussion om verksamheten 
EPOK kommer att vara representerat vid de flesta av årets relevanta mässor.  
 
I verksamhetsberättelsen finns plan på att bjuda in Niels Halberg, 
verksamhetsledare vid ICROFS i Danmark för att prata om den danska syntesen 
om samhällsnyttan av ekologiskt lantbruk. Maria föreslår att det kan ske som ett 
lite större seminarium som avslutar EPOK:s Eko 3.0-arbete.  
 
Maria ska träffa författarna till Agrifoods arbete om miljöstöd och övergödning 
30/5.  
 
Styrgruppen (liksom verksamhetsgruppen) har tidigare har sett behov av att 
EPOK syns mer på Alnarp. Kanske dialog med forskare och lärare eventuellt i 
kombination med föredrag kan vara en form.  
 
 
8. Skrivelse till fakulteterna/rektor om EPOK:s finansiering och delaktighet i 
SLU:s samverkansuppdrag  
Håkans utkast till skrivelse diskuterades. Argument är att bredden på 
verksamheten inte kommer att kunna upprätthållas när EPOK:s upparbetade 
kapital tar slut, samt att EPOK i utvärdering har fått gott betyg i utvärderingen 
för den breda samverkansinsatsen och därför borde ingå i SLU:s satsning på 
samverkan. Även EPOK:s internationella roll för att få in svenska forskare i 
internationella samarbeten är ett argument att lyfta.  
 
Sara jobbar vidare med skrivelsen.  
 
 
9. Uppföljning av extern utvärdering – gå igenom sammanfattande 
rekommendationer s 2-4 i utvärderingen 
 
Utvärderingens synpunkter på målsättning är hanterat i den nya instruktionen. 
Likaså det som gäller syntesarbetena. 
 
Utvärderingen efterfrågar snabba svar om eko till politiker. EPOK lanserar 
Forskarsvar med hållbarhetsfokus som ett svar på detta. 



 
Lunchseminarierna marknadsförs brett (även mot målgrupper utanför SLU). 
 
När det gäller forskardialoger föreslår Håkan att vi har möten med nytillsatta 
professorer (uppsökande verksamhet). 
 
En utbildningsingång ska komma på plats till den nya webben. Kunskap om 
ingången ska spridas till bland annat programstudierektorerna. 
 
Förslaget om årliga fokusområden enligt utvärderingen är svårt att genomföra. 
Fokus skiftar ändå i viss mån med olika forskaruppdrag, prioriteringar och 
satsningar.  
 
Förslagen som rör referensgruppsabetet är till stor del genomförda.  
 
Maria är inte längre ordinarie i VPE:s ledningsgrupp. 
 
Frågan om samverkan med Ekoforsk bordlades även vid detta möte.  
 
 
10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 
11. Kommande möte 
Nästa styrgruppsmöte äger rum 3 oktober 13–15 
 
 
	


