EPOK styrgruppsmöte 2017-10-19
Närvarande: Hanna Bergeå (NJ-fakulteten), Marco Tasin (LTV-fakulteten), Maria Wivstad,
Karin Ullvén, Anja Castensson & Paula Persson (Förhindrad: Sara Österman)
1. Välkommen och godkännande av dagordning.
2. Föregående protokoll gås igenom, godkänns och läggs till handlingarna.
Hanna, Maria och Kajsa ska träffas och prata om EPOK:s synpunkter kring mässor.
3. Informationsrunda: Aktuellt från styrgruppsmedlemmar samt från EPOK.
Marco är med i en av fokusgrupperna för nya växtskyddsplattformen som haft möte. Frågan
är om EPOK ha en roll? Maria berättar att även hon fick inbjudan till mötet, men tyckt det
räckt med att Klara Löfqvist deltar i en av fokusgrupperna.
Hanna har pratat med Torleif Härd om skrivelsen om utökade medel för EPOK. Torleif sa att
han skulle ta upp det med de andra dekanerna. Hanna tar på sig att kolla med Torleif igen om
något hänt.
Översyn av SLU:s satsning på samverkanslektoraten pågår. Hanna har läst en preliminär
version. Inför ett kommande möte tar fakulteterna fram en kartläggning av hur samverkan ser
ut vid respektive fakultet.
Maria berättar om Jordbruksverkets FoU-dagar där EPOK är medarrangör. Rådgivare från
hela landet och forskare från alla SLU-fakulteter utom S deltog. Bra tillfälle till nätverkande.
Både projektredovisningar och bredare frågeställningar. Cirka 120 deltagare.
Eko 3.0-rapporten från dialogsamtalen är snart klar. Ett seminarium kring denna arrangeras
sista veckan i januari.
Elin Röös har för EPOK:s räkning deltagit i ett internationellt arbete om kolinlagring och
bete. Resultaten har presenterats i rapport och vid ett webbinarium.
Jordbruksverket har fått tolv miljoner för åtgärdsplan och samverkansfunktion för
utvecklingen av ekoproduktionen. Kommer pågå i 2,5 år, men åtgärdsplanen ska vara klar
redan i februari. Cecilia Koch och Johan Ascard leder arbetet. EPOK har fått 100.000 SEK för
att kartlägga nuläget och tio år tillbaka om forskningen i Sverige om eko. Även reflektioner
om nyttan av detta. Sedan bidra till åtgärdsplanen vad gäller FoU. Eva Hagström hyrs in för
att hjälpa Maria med jobbet som ska vara klart till 1 januari.
Habitatmanipuleringsskriften på svenska är klar.
Paula med i fokusprojekt om växtskyddsproblem i spannmål. Mycket om IPM, men även eko.
EPOK ska tas med i KON inom Institutionen för växtproduktionsekologis ”unit of
assessment”. Förslag till utvärderingspersoner ska tas fram.

Anja jobbar med EPOK:s web, nyhetsnotiser och har tittat på EPOK:s webbsida och stuvat
om en del. Bra om styrgruppen går in och tittar och tycker till!
4. Ekonomisk rapport.
Nollresultat förväntas. Men enligt budget skulle vi legat på minus och använt kapital. Vi har
dock eftersläpning bland annat på 200 000 i lönemedel som inte är fakturerade. Vi beräknas
landa på 550.000 kvar i kapital.
5. Förslag till budget 2018
Ingående kapital kommer troligen bli något större än beräknat (se ovan). Budgeten är lagd på
minus 150.000. Det finns utrymme att göra mer, men frågan är om stabens kapacitet räcker
till för att dra igång fler projekt. Åtta månader på landsbygdsutvecklingsforskare. På grund av
att rekrytering inte hunnits med.
Ledningsgruppen har tidigare diskuterat balansen mellan kontinuitet och förnyelse. Troligen
kommer Eva Salomons uppdrag att avslutas och ersättas med en kompetens med mer
odlingssysteminriktning. Elin Röös och Axel Mie har också varit länge på sina uppdrag, men
Maria tycker deras specifika kompetens är fortsatt behövd inom EPOK
Istället för att dra igång ett nytt uppdrag finns också möjligheten att utöka något av de
pågående. Eventuellt för att stärka stabsfunktionen. Kajsa kommer att arbeta mycket med
CORE Organic under 2018.
Styrgruppen tillstyrker budgeten efter justeringen upp till 550 00 ingående kapital. I övrigt
görs inga förändringar just nu, men att Maria kan överväga att utöka något av uppdragen med
mer stabsfunktioner.
6. Inspel till verksamhet 2018 inför EPOK:s planeringsdagar.
Nordiskt Ekos fortsättning ska diskuteras, menar Maria. Hon funderar om vi skulle fokusera
mer, antingen ämnesmässigt eller på verksamhetsform.
Efter planeringsdagarna med verksamhetsgruppen kommer Maria skicka ut aktivitetsmatriser
som för styrgruppen att...
7. Nästa möte blir 26/1.
8. Inga övriga frågor.

