EPOK styrgruppsmöte 2016-10-03
Närvarande: Håkan Jönsson, Sara Österman, Maria Wivstad, Karin Ullvén och Janne
Nordlund Othén.
1 Välkommen och godkännande av dagordning.
2 Föregående protokoll.
Protokollet godkändes efter smärre korrigeringar. Några kvarstående frågor kommer att tas
under punkter nedan.
3 Ny representant från NJ-fakulteten.
Håkan och Maria har träffat dekanus vid NJ-fakulteten, Torleif Härd. Bland annat
diskuterades ny ordförande i styrgruppen efter Håkan. Dekanus vill helst att representanten
ska vara ledamot i NJ:s fakultetsnämnd. Det är nu klart att det blir Hanna Bergeå, forskare
inom miljökommunikation vid SOL och även vicedekan för samverkan.
4 Ekonomirapport.
Maria redovisar resultat i augusti samt prognos för hela 2016. Prognosen är att resultatet vid
årsskiftet hamnar på plus minus noll.
5 Personalfrågor, stab samt forskaruppdrag.
Janne har varit föräldraledig en månad i höst och kommer att jobba 80 procent under hösten.
Maria fortsätter ansträngningarna att rekrytera någon för ett forskaruppdrag inom ekonomi.
Hon ska träffa Richard Ferguson (Institutionen för ekonomi, SLU) för att diskutera
möjligheterna till ett begränsat projekt.
Maria har även träffat Hans Andersson vid samma institution som förslog ett samarbete kring
examensarbeten.
Sara föreslår att vi även ska kolla med Jönköping International Business School som har
relevant verksamhet.
Styrgruppen uppdrar åt Maria att gå vidare med alla tre ovan nämnda spår.
Maria har tankar om att 2017 ta bort det uppdrag om 20 % för stabsförstärkning som EPOK
har haft under en period. Maria vill istället prioritera ett ytterligare forskaruppdrag inom
husdjur. Både för att bredda kompetensen, men också för att få mer kunskap om
husdjursforskningen på Ultuna.
Till nästa möte funderar Sara och hör sig för, bland annat med VH-fakultetens prefektgrupp,
om vilka frågor som är de mest brännande inom husdjursområdet. Maria tar även med frågan
till referensgruppen.
6 Skrivelse om anslag till EPOK

Ett utkast till skrivelse till NJ-fakulteten om utökad basfinansiering av EPOK som utarbetats
av Håkan, Sara och Maria diskuteras. Maria ska lägga till ett stycke som förtydligar
arbetsuppgifter för forskare med EPOK-uppdrag. Hon skickar till Sara som sammanställer
inkomna synpunkter och skickar till Kajsa som efter ytterligare bearbetning skickar till alla.
(Kajsa lägger även till något om internationellt samarbete.) Hanna Bergeå ska också
inkluderas i arbetet med skrivelsen, som tas upp till diskussion även på nästa styrgruppsmöte.
7 Uppföljning av verksamheten
Rektor och prorektor har varit på besök på VPE och Maria deltog. Debatten om ekologisk vs
konventionell produktion togs upp och Maria erbjöd sig komma och prata om vad EPOK gör
och sin syn på debatten samt vad som kan behöva göras för en fortsatt konstruktiv diskussion
bland anställda och studenter inom SLU.
De som sitter i grundutbildningsrådet borde få Info-EPOK tycker Håkan. Håkan tycker också
info-material om EPOK borde skickas till rektor och prorektor.
Styrgruppen anser att EPOK bör gå vidare med tidigare förslag om att ta hit Niels Halberg
från ICROFS för att prata om en stor kunskapssyntes som gjorts i Danmark om miljö- och
samhällsnytta med det danska ekologiska lantbruket. Detta kan vara ett sätt att stärka och öka
kännedomen om EPOK inom SLU.
Det är viktigt att bjuda in SLU:s ledning till ett sådant event, betonar Håkan.
8 Övergripande diskussion om den fortsatta verksamheten.
Hanterades delvis under punkt 5.
9 Bordlagt från förra mötet: Samverkan mellan SLU Ekoforsk och EPOK.
Bordlades ånyo.
10 Övriga frågor
Nästa möte blir 28, 29/11, 1/12 eller 8/12.

