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1.  Välkommen och godkännande av dagordning. 
 
 
2. Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
 
3. Skrivelse till NJ-fakulteten om ökat basanslag till EPOK. 
Styrgruppen beslutar att skicka in föreliggande förslag (med några små korrigeringar). 
Styrgruppsmedlemmarna informerar respektive dekan om att dokumentet är på ingång. Hanna 
informerar även vicerektor Erik Fahlbeck samt rektor.  
 
 
4. Ekonomi. 
Bokslutet inte klart, men det kommer landa på nollresultat för 2016. I budget var det beräknat 
ett negativt resultat. Hur lönekostnaderna slår är största osäkerheten, exempelvis på grund av 
föräldraledighet. Axel Mies arbete i Ekhagastiftelsen för tre år, 135 000, inkom 2016 och 
kostnaden för informationsaktiviteterna blev något lägre.   
 
 
5. Nya uppdrag vid EPOK. 
Ett uppdrag inom ekologisk djurhållning ska formuleras och annonseras. Förslag på tänkbara 
inriktningar av uppdraget har inkommit från VH-fakulteten. Styrgruppen tycker förslaget om 
produktionssystem med fokus på djurhälsa och det om antibiotikafri produktion är de mest 
intressanta. Styrgruppen beslutar att Maria utarbetar ett utkast till uppdragsformulering som 
utgår från det produktionssysteminriktade förslaget, men som integrerar även 
antibiotikafrågan. Utkastet ska skickas till styrgruppen för synpunkter senast 2 februari.   
 
Eftersom rekryteringen till det tidigare utannonserade uppdraget inom ekonomi och 
entreprenörskap hittills inte lyckats, överväger styrgruppen möjligheten att styra om 
uppdragets inriktning mer mot landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Hanna 
kommer att sondera intresse och lämplig kompetens för ett sådant uppdrag bland forskarna på 
Institutionen för stad och land. 
 
Jönköping International Business School och även KTH-gruppen Miljöstrategisk analys kan 
vara intressanta att rekrytera från och upparbeta mer samarbete med. Styrgruppen uppdrar åt 
Maria att ta kontakt i syfte att ömsesidigt bättre lära känna varandras verksamheter, genom 
exempelvis ett möte.  
 
 
6. Fastställande av verksamhetsplan 
Synpunkter från styrgruppsmötet i december har nu inarbetats i planen. Under ”Internationellt 
arbete” har det tillkommit en aktivitet. EPOK har inbjudits att medverka som partner i en 
ansökan om tematiskt nätverk inom Horizon 2020. Det ska handla om hundra procent 
ekologiskt foder till enkelmagade djur.   
 



Avsnittet om rekrytering skrivs om i linje med det som sagts under punkt 5. 
 
Sara påminner om att det finns en professur på HUV inom akvakultur som innehas av Anders 
Kiessling, och att han bör kontaktas för att diskutera aktiviteter inom detta område. 
Ämnesområdet är högaktuellt och aktiviteter pågår på flera håll inom SLU. Styrgruppen 
tycker det är angeläget att EPOK bevakar och engagerar sig i detta. Just nu har IFOAM – 
Organics International en enkät om hur man ska se på fiskodling i slutna system inom 
ekologisk produktion. Sara kommer även ta in synpunkter från VH-fakultetens dekan Kristina 
Dahlborn på vad som kan vara EPOK:s roll när det gäller akvakultur.  
 
Styrgruppen tillstyrker verksamhetsplanen för 2017. 
 
 
7. NJ-fakultetens förslag till styrdokument för centrumbildningar.  
Maria kommer, i egenskap av EPOK:s föreståndare, att lämna in synpunkter på förslaget. 
 
 
8. Övriga frågor. 
Styrgruppen tillstyrker Marias förslag om att verksamhetsberättelsen för 2016 blir klar och 
inlämnas till NJ-fakulteten i slutet av mars. Styrgruppen får ta del av ett utkast i mitten av 
mars.  
 
 


