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RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Protokoll
2015-02-03
Närvarande:
Johansson, Helena (Ordförande)
Johansson, Annika (SA)
Kågström, Jonas (AUE)
Löf, Rose-Marie (ATM)
Claesson, Leif (ATM )
Frånvarande:
Andrén, Marianne (AHA)
Johansson Robert (Studentkåren)
Meyer Lundén, Karin (Bibloteket)
Åstrand, Swenneke, Maria (HGA)

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

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslista
Rådets beslut: Godkännes

§2
Föredragningslista

Föregående protokoll
Rådets beslut: Lades till handlingarna

§3
Föregående protokoll

Arbetet på enheterna
ATM:
- Leif har haft två tillfällen för studenter med miljö- och
säkerhetsföreskrifter gällande hus 45.
- Rose-Marie ska ha M/HU utbildning för nyanställda under
närmaste månaderna för att ”fånga upp” fler av doktoranderna.
Systemansvarig:
- Annika har haft möte med Björn K. på Infra om cykelvänlig
arbetsplats. Berättar många positiva saker från mötet.
- Annika ska ha möte med Rolf Jonsson som fortsättningsvis är den
som ska uppdatera laglistan. Annika ska kolla upp vilka mail-alias
som ska ha tillgång till laglistan samt vilka som ingår i dessa alias.

§ 4 Arbetet på
enheterna

Aspekter, policy, mål
§ 5 Aspekter, policy,
- Annika informerar. Rapportering till Energimyndigheten om
mål
energieffektiva myndigheter är sammanslagen med inrapportering
till NV. Nytt energidirektiv för upphandling.
- Sammanställning av enheternas miljöarbete till rapport till NV visar
att många detaljerade mål uppfyllts. De som inte uppfyllts ska
läggas in som avvikelser i systemet.
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-

En student ska anställas för att uppdatera HiG:s miljöutredning.
Studentrabatt på cyklar – ärendet bordläggs till nästa möte.
Inspirationsgrupp till inspirationsdagen. Maria Å.S. föreslås vara
sammankallande i gruppen. Annika, Karin, Leif och Rose-Marie ska
vara med i gruppen. Eventuellt fler personer, Helena ska kolla med
P-A om ”Annorna” kan delta/bidra med något.

Revisioner
- Revisionsprogram för 2015 finns klart. Annika lägger upp det på
hemsidan samt Bb.

§6 Revisioner

Utbildning
§7 Utbildning
- Helena ska vara med vid introduktionsutbildning för nyanställda
med M/HU.
- RHU och revisorsgruppen ska göra gemensam intern miljörevision
av Hus 45 den 23/3 2015 kl 9-12.
- Litteraturseminarium, se nedan Dagens mötestema.
Info/kommunikation
- Helena visar CSR Live. Information har gått ut till studenterna.

§8
Info/kommunikation

Dagens mötestema. ”Bokcirkel”
- Litteraturseminarium RHU 5/3, som förberedelse inför revisionen
av Hus 45. Åsa H. är seminarieledare. Fördelning av
avsnitt/intresseanmälan att läsa och förbereda inför seminariet.
Frånvarande från mötet får information på annat sätt om att
välja/tilldelas avsnitt att läsa.

§ 9 Mötestema

Avvikelser och förbättringsförslag
Nya och pågående avvikelser, se systemet.

§ 10 Avvikelser och
förbättringsförslag

Månadens nyhet
- Annika väljer ut något från sammanställning av 2014 års M/HUarbete.

§11 Månadens nyhet

Övriga frågor
Nytt diarienummer för 2015 är HIG-STYR 2015/11

§12 Övriga frågor

Vid protokollet

Justeras

Rose-Marie Löf

Helena Johansson

Sekreterare

Ordförande
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Till Protokollet:
Beslut från möte 2014-12-18
Inlämning av årets sammanställning av enheternas miljöarbete
och resultat, ska skickas till Annika senast 10 januari 2015.
Beslut från aktuellt möte 2015-02-03
Inrapportering till NV kommer göras med helårsanställda, i
enlighet med övriga rapporteringar som görs vid HiG.
Anställda P40 används endast när det gäller utbildad personal.

Klart!

