EPOK styrgruppsmöte 2018-03-27
Närvarande: Hanna Bergeå (NJ-fakulteten), Fredrik Fernqvist (LTV-fakulteten), Sara
Österman (VH-fakulteten) Maria Wivstad, Karin Ullvén & Paula Persson
1. Välkommen (särskilt till Fredrik som är med för första gången!).
2. Godkännande av dagordning.
3. Info från fakulteterna.
Sara delger vad hon vet om kommande Formas-utlysning inom ekologisk produktion och
konsumtion. Sara, Maria och Kajsa hade ett möte före jul med Susanne Johansson vid
Formas, som önskade få input till utlysningen. Den 26 april fattar Formas forskarråd beslut
om utlysningens storlek (minst 20 miljoner SEK) och inriktning. Utlysningen öppnar sedan
direkt efter mötet. Beslut om projekten kommer att fattas senast i november, eftersom de
öronmärkta medlen måste fördelas före årsskiftet.
Hanna meddelar att det pågår mycket diskussioner om hur samverkan ska organiseras och
inriktas inom SLU. Maria ska träffa Erik Fahlbeck i april.
4. Föregående protokoll.
Läggs till handlingarna.
5. Ekonomi – uppdatering av budget.
Ingående balans är 535 000 SEK. Vårt årliga anslag är fem miljoner SEK. Tanken är att vi ska
minska överskottet under 2018.
6. Nya uppdrag vid EPOK.
Maria presenterar förslag till annonsering av uppdrag inom landsbygdsutveckling och
företagande. Det finns också behov av att förstärka staben och övergripande kompetens inom
hållbarhet. Vissa korrigeringar och tillägg i annonsen föreslogs. Maria mejlar ut ett nytt
förslag. Annonsering bör ske under april månad.
7. Uppdaterad Verksamhetsplanen 2018.
Uppdateringarna bifalles av styrgruppen
8. Verksamhetsberättelse 2017.
Maria planerar att ha verksamhetsberättelsen klar till sista april. Maria skickar ut den till
styrgruppen för påsyn en vecka innan och sedan in till NJ-fakulteten. Styrgruppens ledamöter
skickar den sedan till respektive dekan.
9. Nästa möte blir 10.00–12.00, 25 maj 2018

10. Övriga frågor.
Ett förslag till åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska
livsmedel som genomförts av Jordbruksverket lämnades till regeringen den sista februari.
EPOK nämns på två ställen i denna. Det föreslås också en ökning av FoU-medel via Formas,
SLU Ekoforsk och EPOK till 50 miljoner per år. En annan föreslagen åtgärd handlar om
kommunikation..EPOK nämns som en av de existerande plattformarna. Det finns dock inget
förslag om ökade resurser inom kommunikation.
Som tidigare diskuterats i styrgruppen, behöver EPOK:s stab förstärkas med någon med bred
forskningskompetens inom ekologiskt lantbruk, som kan syntetisera och kommunicera. För
närvarande finns dock inte ekonomi för något mer långsiktigt och omfattande uppdrag eller
tjänst. Styrgruppen enas om att utforma ett mer begränsat uppdrag inom den planerade
webbportalen ”Forskarsvar”.

