EPOK styrgruppsmöte 2017-04-25
Närvarande: Hanna Bergeå (NJ-fakulteten) Sara Österman (VH-fakulteten), Marco Tasin
(LTV-fakulteten), Maria Wivstad, Karin Ullvén & Janne Nordlund Othén (EPOK), Paula
Persson (Institutionen för växtproduktionsekologi)
1. Välkommen och godkännande av dagordning.
2. Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
3. Aktuellt vid EPOK.
KTF har stämt COOP för deras marknadsföring. Maria och Axel blev kontaktade av COOP:s
advokater. Advokaterna hade lämnat in en äldre rapport som Maria skrivit för CUL som
bevismaterial. Även motståndarsidan har expertvittne från SLU (Jens Sundström). Maria har
levererat mer uppdaterat faktamaterial (än den gamla CUL-rapporten), bland annat
miljöövervakningsdata och en review-artikel. Som expertvittnen behöver de inte uttala sig om
filmerna som helhet, utan bara om vissa påståenden.
Janne är föräldraledig på halvtid från april och heltid under hösten.
Det inplanerade mötet mellan EPOK (Maria och Karin) med Monika Schere på
Näringsdepartementet blev väldigt kort på grund av tågförseningar. Viktigaste frågan att
diskutera var den samordningsfunktion för ekologisk produktion och konsumtion som föreslås
i den nya livsmedelsstrategin. Det fanns dock för närvarande inga närmre besked att ge
angående detta. Det diskuteras fortfarande vem som ska vara huvudman för en sådan
organisation och vem som ska ta hand om forskningssamordningen.
Styrgruppen beslutar att Maria tar kontakt med Erik Fahlbeck om EPOK:s möjliga roll i
samordningsfunktionen. Hon delger då honom vår verksamhetsberättelse.
Hanna berättar att NJ-fakulteten började titta över generella principer för centrumbildningar
men släppte det för att det även pågår en översyn på central nivå.
EPOK ordnar en expertworkshop om växtskyddsmedel i ekologisk produktion 27/4
tillsammans med LRF kopplat till ett EPOK-projekt har väckt intresse och många relevanta
deltagare kommer att delta.
4. Aktuellt från fakulteterna av relevans för EPOK.
Marco tycker det var positiv respons på seminariet som EPOK ordnade på Alnarp, men att det
har varit tyst efteråt. Maria berättar att EPOK nu kontaktar forskare på Alnarp för att vara
med i ”eko-tältet” på Borgeby fältdagar. EPOK samordnar SLU:s monter i ekotältet. Maria
och Marco ska prata mer om detta.
Styrgruppen beslutar att EPOK tar kontakt med Framtidens Mat så fort organisationen finns
på plats för att diskutera formerna för framtida samarbete.

5. Skrivelse till NJ-fakulteten om ökat basanslag till EPOK.
Hanna har haft mejlkontakt med Peter Högberg och Erik Fahlbeck som lett till att vissa saker
behöver förtydligas i skrivelsen. Vi behöver visa hur förslaget förankrats hos dekanerna och
hos Institutionen för växtproduktionsekologi, som är EPOK:s värdinstitution.
Styrgruppen beslutar att respektive fakultetsrepresentant tar förnyad kontakt med dekanerna
för att påminna om skrivelsen och att Hanna och Maria därefter gör de nödvändiga
förändringarna innan Hanna åter skickar in skrivelsen.
6. Verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat 2016.
I instruktionen står det att EPOK rapporterar till NJ-fakulteten men att de andra fakulteterna
också ska informeras.
Sara ska skicka in verksamhetsberättelsen (VB) till VH-fakulteten. Marco skickar VB:n till
dekan för LTV samt kollar med fakultetskansliet om möjlighet att få komma och presentera
VB:n. Hanna kollar med dekan för om någon bredare presentation ska göras för NJ.
Styrgruppen slutgodkänner verksamhetsberättelsen.
7. Ekonomisk prognos 2017-2018.
Nuvarande budget 2017 ligger på -100 000. Då är kostnaderna för de nyrekryterade
uppdragsforskarna och vikarien för Janne inräknat. För 2018 ligger det prognostiserade
resultatet på -300 000, men det finns osäkerheter på inkomstsidan, bland annat CORE
Organic, Horizon 2020 och Jordbruksverket.
8. Rekrytering av uppdragsforskare.
Sökande till husdjursuppdraget var mycket kompetenta. Maria intervjuade fyra av fem
sökande. EPOK kommer att anlita Magdalena Åkerfelt för uppdraget. Hon börjar före
sommaren.
Klara Löfkvist från RISE har rekryterats för växtskydd-trädgård. (Klara hade sökt uppdraget
då Johan Ascard fick det för ett drygt år sedan.)
Med tanke på den ekonomiska prognosen för 2018 beslutar styrgruppen att avvakta den
tidigare diskuterade rekryteringen inom landsbygdsutveckling. Hanna meddelar de personer
på landsbygdsutveckling som hittills engagerat sig i detta.
Till nästa styrgruppsmöte uppdras Maria ta fram en översikt på vilka forskaruppdrag EPOK
haft och har och något slags redovisning/värdering av resultaten. Under det styrgruppsmötet
tar vi en diskussion om en eventuell avveckling av något uppdrag.
Nästa styrgruppsmöte förlängs också med att uppdragsforskarna bjuds in och presenterar sig
för styrgruppen.

