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RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Protokoll
2014-03-27
Närvarande:
Johansson, Helena (Ordförande)
Andersson Bo-Lennart (ATM)
Andrén, Marianne (AHA)
Donner, Tanja (Biblioteket)
Johansson, Annika (SA)
Kågström, Jonas (AUE)
Lindgren, Path (HGA)
Löf Rose-Marie (ATM)
Åstrand, Swenneke, Maria (HGA)
Frånvarande:
Claesson, Leif (ATM)
Hallström, Josefin (Studentkåren)

Sammanträdets öppnande
Sekreterare för mötet: ATM
Rådets beslut: Rose-Marie Löf, ATM

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslista
Rådets beslut: Godkännes

§2
Föredragningslista

Föregående protokoll

§3
Föregående protokoll

http://www.hig.se/download/18.4457caad144db1a25413efa/1397547202908/Protokoll+RHU+20140220-jkm-signed.pdf

Arbetet på enheterna
Ordförande:
- Ledningsgruppen har diskuterat interna miljörevisioner. Helena
har betonat att det i längden inte kommer att fungera om IR inte
genomförs enligt revisionsprogrammet.
- När en enhet har ”lånat in” revisor för genomförande av IR är det
viktig att information från revisionen även återförs till
uppdragsgivaren, dvs. till den enhet som står för revisionen.
- Från mitten av 2015 behövs en person som kan överta jobbet att
uppdatera laglistan.
Biblioteket:
- Tanja har förberett inför Earth Hour
- Nya miljömålen är inte riktigt klara

§ 4 Arbetet på
enheterna
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HGA:
- Nya miljömålen är skickade till Elisabet. Väntar på respons.
- Förbereder för den interna revisionen den 7/4

AHA:
- Har haft IR på Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap. Inga
avvikelser, men förbättringsförslag. Transparens av enheternas
miljöpärmar efterfrågades, och certifieringsloggan saknas på HiG:s
gemensamma dokumentmallar.
- Miljömålen ska tas upp igen med avdelningscheferna om
förbättringar och mätbarhet, efter diskussion och förslag från
interna revisorn.
AUE:
- Har jobbat med miljömålen. Målen har varit uppe till diskussion
och tagits i akademins ledningsgrupp. Bland annat:
Rutiner för bildsalarna ska implementeras, med ansvariga och
listor med dem som får jobba där.
Rutin att MS ska träffa nyanställda för intro om akademins
M/HU-arbete
MS och akademiledning ska gå igenom laglistan en gång per år
- Akademichefen söker suppleant för Jonas till RHU, och även egna
interna miljörevisorer
- Förstudie på gång till Gamification i samarbete med företag i
renhållningsbranschen (RBF). Workshop i Uppsala 29/4.
ATM:
- Vid avdelningsmöten har MS berättat om vårens viktiga datum, IR
och Extern revision bland annat, samt kort om resultatuppföljning
för förra året.
- ATM har från vecka 13 ekologisk frukt
- Förberedelser pågår inför:
3/4 e.m. med miljö- och säkerhetsinformation i hus 45
Den interna revisionen 7/4 på avdelningen för bygg-, energioch miljöteknik.

Aspekter, policy, mål (alla)
§ 5 Aspekter, policy,
- Status för miljömål har tagits upp i laget runt.
mål
- Uppdatering av rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall
är under arbete. Ska snart vara genomarbetad. Arbetsdokumentet
är skickat till berörda personer för eventuella kommentarer,
korrigeringar och kompletteringar.
Revisioner (ajh)
- Björn A. har gjort IR på AHA/Avd för hälso- och vårdvetenskap, IR
som var kvar sedan 2013.

§6 Revisioner

-
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Marianne A. och Annette G. ska göra IR på ATM/BEM den 7/4, en
IR som är kvar sedan 2013.
R-M ska göra IR på HGA/Avdelningen för infrastruktur den 7/4.
SA uppdaterar listan med genomförda och planerade revisioner
och lägger den på hemsidan och Bb.
Besök från Örebro universitet av fyra av deras interna
miljörevisorer, den 7-8 april. Marianne har planerat de två
dagarna med besöket och visar programmet. Lokal är bokad och
allt ordnat. De två IR som görs på HiG den 7/4 kommer var och en
att ha två av besökarna med som ”skuggor”/observatörer.

Utbildning

§7 Utbildning

§8
Info/kommunikation (ajh)
Info/kommunikation
- Vi gick igenom HiG i media på webben.
2014-03-10 Vid stipendiedagen delades bland annat Stiftelsen
Gästrikeregionens miljö stipendium till en student.
-

-

-

Inspirationsdagen 10/4. Maria Å.S. håller på med affischerna till
eventet. Maria berättar vad som är inplanerat för dagen:
energiverkstad, modevisning, miniföreläsningar, fotoutställning,
loppis och mycket annat. Kåren kommer bjuda på fika.
Vinnare i fototävlingen ska utses. Ett frågetecken är om sista
datum för deltagande i fototävlingen har varit oklart.
Alla uppmanas skriva en fråga till tipspromenaden! Skicka till
Maria Å.S.
8: onde klassare från Solängsskolan delade ut ljus i Rävhallen den
26/3 inför Earth Hour. Ett lyckat arrangemang. Eleverna gick runt
även till andra byggnader. På ungefär en timme var alla ljusen
slut.
We-change turnén är på HiG den 9-10 april. Kvällsseminarium den
9/4 kl. 18-20 med bland annat paneldebatt med representanter
från kommun och företag. HiG står för lokalen och fikat på kvällen.

Dagens mötestema transporter (alla)
Tema transporter flyttas till nästa möte den 24 april.

§ 9 Mötestema

Avvikelser och förbättringsförslag (alla)
– Följande avvikelser har slutgranskats i systemet:
8, 11, 12 och 13. ATM/uppföljning av miljömål 2012. Avslutas.
16. Förslag som inte är helt relevant. Avslutas.
40. LG har tagit frågan. Avslutas.
49. Åtgärdad. Avslutas.
52, 53 och 54. AUE/IR. Åtgärdade. Avslutas.
72, 74, 76 och 77. Överförda från gamla systemet. Åtgärdade resp.
ingår i, eller överförda till andra ärenden. Avslutas.

§ 10 Avvikelser och
förbättringsförslag
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§11 Månadens nyhet
Månadens nyhet
Förslag på månadens nyhet till intranät samt hemsidan
- Besök av fyra interna miljörevisorer från Örebro universitet den 78 april
- Interna miljörevisioner den 7 april, vid ATM/BEM och HGA/ Avd
för infrastruktur
- Extern miljörevision vid HiG 22-23 april
Övriga frågor
§12 Övriga frågor
RHU avslutade mötet i sal 11:215 där Magnus Jägbrandt från
Akademiska Hus visade den nya belysningsarmaturen, ledplattor, som
installerats. Magnus har även gjort en ekonomisk kalkyl och berättar
att installationen ska ha betalat sig om sju år. RHU ser med spänning
fram emot hur den nya tekniken för belysning ska tas emot av lärare
och studenter.



Nästa RHU-möte 24 april
Terminsavslutande RHU-möte blir den 9 juni och början kl 12
med gemensam lunch. Notera dagen! Mötesdag ändrad från
22 maj

Vid protokollet

Justeras

Rose-Marie Löf

Helena Johansson

Sekreterare

Ordförande

Till Protokollet:
Beslut från möte 2013-12-12
Alla miljösamordnare kollar upp var respektive enhets cyklar
och cykelnycklar finns. Vi lägger upp det på lämplig webbsida
för lånecyklar.
Beslut från möte 2014-01-23
Fortsatt uppdatering av kemikalierutin. Rose-Marie,
Marianne, Path och Leif slutför arbetet innan extern revision
22 april.
Annika undersöker med diariet om RHUs nya diarienummer
gäller samtliga RHU handlingar för året 2014.
Samtliga undersöker intresset vid den egna enheten gällande
föreläsning av Jan Forsmark, ”Omställning” för eventuell
gemensam planering och finansiering. Maria mailar ut
underlag.

Varje enhet återkopplar senat 28
februari.
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Beslut från aktuellt möte 2014-03-27
Annika uppdaterar listan med genomförda och planerade
revisioner
”Årshjul” för miljöarbetet tas fram av Annika och Helena.
Alla kan fundera över om RHU under hösten på något sätt ska
uppmärksamma HiG:s miljöcertifiering 10 år. Hur? Vad kan
göras? Intressanta föreläsare?

Klart 2014-03-31

