
        
 

Minnesanteckningar från Green North’s ledningsgruppsmöte 22 
Mars, 2017 
Medlefors Folkhögskola, kl 09:30 – ca 15:30 
Närvarande:  
UmU: Lisa Lundin 
LTU: Anders Largerkvist, Jurate Kumpiene, Lale Andreas 
MTC: Magnus Bergknut 
Formsmedjan: Palle Andersson, Jenny A Eman 

Dagordning - viktiga punkter per projektaktivitet 

Aktivitet 1 -  Projektledning och strategier  
A1:1 Projektadministration - planering, uppföljning, rapportering, ekonomi, kontakt Tillväxtverket, 
formell rapportering, stöd upphandling.  
A1:2 Projekt- och övergripande processledning, operativ ledningsgrupp, styrgrupp.  
A1:3 Strategisk omvärldsbevakning, systemanalys, Regionalt FoU-råd, idéplacering.  
 

1. Reviderad budget – Birgitta jobbar med detta nu när ramar för alla A4 projekt klara. 
Kommunicerar ut den när den är klar bör ske så snart som möjligt. 

2. Redovisningsmallar och rutiner klara efter möte 15 mars – Vi har mallar som ska fungera för 
att redovisa tid inom de olika aktiviteterna och framförallt inom A4 – demoprojekten. 

3. BOX för internkommunikation och dokumenthantering – Lisa upprättar en box som ska 
användas vid rapportering. Här ska bara aktuella dokument ligga. Inget ska mejlas till Mats 
eller Birgitta utan laddas upp på denna filyta. 

4. Lämplig tidpunkt för utbildning jämställdhetsintegrering?  Vi beslutar att det ska ske i 
samband med mötet den 26-27 april. Det delas upp i två halvdagar lämpligtvis och den första 
genomförs den 27 april. 

5. Ansvarsfördelning Mats, Anders, Lisa och Lale. Vem gör vad för att få optimal kraft framåt? 
Vi beslutar att Lale stöttar Anders i frågor kring det regionala rådet och North Sweden 
Cleantech. 

6. Projektmöte 26-27 April? Blir ett möte för ledningsgruppen, projektdeltagare dvs UmU, LTU, 
MTC, Formsmedjan och projektpartners (de företag som ingår i demoprojekten i A4). Till 
detta möte kommer också det regionala rådet (representanter från kommunerna 
Robertsfors, Piteå, Luleå, Nordmaling och Boden) bjudas in och representanter från North 
Sweden Cleantech. 
Regionala rådet ska vara en kanal in i projektet för de behov som finns i den kommunala 
verksamheten och som Green North kan stötta och en informationskanal ut till kommunerna. 
Program för mötet:  
Upplägget är att vi inleder med lunch vid elvatiden, själva mötet inleds med att 
lidandetrycket beskrivs (i detta fall hur knepigt kan det vara för en utomstående att få rätt 
hjälp från universiteten) En kommunrepresentant och två representanter från företag får 
beskriva hur de upplever att det är att samarbeta med akademin (universiteten). Anders 
ansvarar för att få en kommun att ställa upp och Magnus för företagsbiten. Sedan blir det 
korta grupparbeten som med denna utgångspunkt handlar om hur ingången till GN bäst bör 
utformas och vilket stöd som behövs initialt, med en anslutande rapportering i plenum. 



        
Sedan vidtar en kaffepaus och efter den görs en kort introduktion av T3 (Jurate och Lisa) 
varefter gruppvisa diskussioner genomfors om hur vi ska använda verktygen i befintliga 
projekt (för projektgrupperna) och hitta symbios mellan A4-projekten.  Magnus tar fram 
underlag till den diskussionen.  Parallellt diskuterar det regionala rådet hur T3 kan användas 
eller behöva anpassas för att passa till kommuners behov och till detta ansvarar Anders för 
frågor. Rapportering i plenum. 

7. Omvärldsspaning. Hur marknadsför vi Green North annat än via hemsidan? Vi har Re:Source, 
Wasterefinery, Renare Mark, IWWG (Jurate är representant i IWWG). Finns det andra 
sammanhang som vi bör ha koll på och försöka få in en fot i för att kunna sprida resultat och 
annat från Green North? Vi tog upp att många doktorander gör en litteraturstudie i början 
eller under sin doktorandtid, det skulle vi kunna göra korta informationsblad av och lägga 
upp på hemsidan för att sprida info till företag om aktuellt forskningsläge inom olika 
områden. 

8. Övrigt A1. Hur ser budgeten ut för resor inom A1? Detta behöver vi kolla upp. 

 
 
Aktivitet 2 - Kommunikation, information och profilering.  
A2:1 Projektwebbsida, informationsmaterial, Rapporter annan publicering  
A2:2 Konferenser, mässor, föreläsningar och seminarier/workshops  
A2:3 Studiebesök/ Technical Visits  
 

1. Websidan: vi beslutade att den 13 april ska websidan vara i full gång. Formsmedjan kommer 
att förstärka med en journalist som ska ha ansvar för innehållet på websidan. Ser till att det 
finns sammanfattade kort beskrivningar av projekten, forskare och företagen som ingår i A4. 
måste fullt vara igång så snart som möjligt. Kommer också jobba för att se till att det kommer 
pressreleaser på det som händer inom projektet för att lyfta de företag som deltar i 
demoprojekten. 

2. Kontakt med North Sweden Cleantech. Det här anser vi alla är mycket viktigt och Anders 
(med stöd av Lale) ansvarar för den kontakten. 

3. Rutiner för rapporting till A2. Anders ansvara för detta. Vi pratade om att ha en projektlogg 
(via kalendern på den interna websidan) för att se hur de olika aktiviteterna och 
demoprojekten fortskrider. Kan då också vara ett underlag för vad Formsmedjan kan ta upp 
och skriva om på websidan. 

4. Bokning av konferenser. Formsmedjan tar fram underlag, men själva beställningen måste gå 
genom LTU och då blir det Lale som får göra det. Det kommer också att gälla inköp som görs 
inom A4, Magnus tar fram underlag och Lale får lägga beställningen. Större inköp (som t ex 
HTC) görs via LTU eftersom de inte har någon OH på inköp av material. 

5. Övrigt A2? T ex Grafisk profil? Kommunikationsplan? Inga diskussioner kring detta. 
 

Aktivitet 3 - T3-modellen - Utveckling modell för samverkan FoU  
A3:1 Tellusprojekt inom grundutbildningen.  
A3:2 T-Struktur i forskarutbildningen.  
A3:3 Tvärdisciplinära temagrupper för seniora forskare.  
Här har nästan inget arbete gjorts. Jurate tar över efter Lisa D som slutar på LTU. 

Förslaget är att börja med att sätta ihop en grupp med seniora forskare för att kunna bolla frågor 
med den gruppen som företag lyfter. De bör täcka den tematiska bredd som projektet har och bestå  



        
 

av individer som kan medverka i alla T:erna, som examinatorer, som handledare och som seniora 
rådgivare. Jurate och Lisa får göra en preliminär bedömning och föreslå vilket/vilka verktyg som kan 
passa till ett företags behov och om företaget säger sig vilja gå vidare, t ex ett tellusprojekt så får 
kontakterna med lämpliga examinatorer göras av J/L och ett förslag utformas som inkluderar tid och 
resursbudget. 

Vi diskuterade att vi ska jobba för att skapa ett T3-projekt under mötet i april som ett exempel för att 
visa på hur det skulle kunna se ut för att göra det hela lite mer tydligt för alla parter. Det skulle då 
också kunna läggas ut på hemsidan under A3. 

Frågorna nedan var grunden för det vi diskuterade. 

1. Masterarbeten? Idéer/inriktningar från oss forskare (samla flera studenter), ex-arbeten 
kopplat A4 konstellationer, hos företagen? 

2. Jurate och Lisa samordna/dela upp arbetet.  
3. Inventera uppslag? 
4. Övrigt A4? 

 
Aktivitet 4 - Test - Pilot - Demonstration ny miljöteknik.  
A4:1 Miljö och hälsa.  
A4:2 Energiteknik.  
A4:3 Resursutnyttjande.  
 

1. Läget inom de fyra test- och demonstrationsprojekten. Magnus rapporterar att de flesta 
projekten är i uppstartsfasen och är försenade. 

2. Magnus roll: Nu i början är rollen i huvudsak att vara ett filter/stöd mellan demoprojekten 
och ekonomiansvarig samt projektledningen. Kommer att handla mycket om redovisning av 
tid osv i början. 

3. Upphandlingsfrågor LTU. Upphandlingsplanen behöver uppdateras så att den också gäller 
inköp vid LTU, Lisa tar på sig att fixa detta snarast. 

4. Övrigt A4? Framtidsspaning efterfrågades av Palle, inga beslut togs i frågan. 

 
Aktivitet 5 - Innovationsstöd och marknadsanalys för företag och akademi.  
A5:1 Stöd affärsplaner, marknadsanalys och coachning.  
A5:2 Nationella och internationella Arenor. 
A5:3 Patent, immatrialrättsfrågor, sekretess m m. 
 

Vi söker oss nära North Sweden Cleantech i första skedet (se A2 ovan om deras planerade 
aktiviteter). Inga andra diskussioner om detta under mötet annat än att vi samordnar vårt höstmöte 
med dem. 

 

 


