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RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Protokoll 2015:2
2015-03-05
Närvarande: Helena Johansson, ordf.
Annika Johansson, MLS-ansvarig
Maria Åstrand Swenneke, HGA
Leif Claesson, ATM
Rose-Marie Löf, ATM
Karin Meyer Lundén, Biblioteket
Åsa Hadin, ATM
Robert Johansson, studentkåren
Ollie Sammalisto, student ATM

Frånvarande: Marianne Andrén, AHA, Jonas Kågström AUE

Sammanträdets öppnande, val av sekreterare för mötet
Rådets beslut: Maria Åstrand Swenneke, HGA

Föredragningslista

§1
Sammanträdets
öppnande

§2
Föredragningslista

Rådets beslut: Godkändes.

Föregående protokoll

§3
Föregående protokoll

Rådets beslut: Läggs till handlingarna.

Arbetet på enheterna
§4
- Laget runt (alla)
Arbetet på enheterna
ATM:
- Rose-Marie har gjort ett utskick till all personal om
utbildning. Den går vid två tillfällen, en på svenska och en
på engelska. Utbildningen tar ca 1 ½ timme.
- Leif jagar på personalen i hus 45 inför den interna
revisionen.
- Åsa berättar lite om litteraturseminariet som vi ska ha
under mötet.

-

-

-

-
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HGA:
Maria har varit på flera möten med Gävle kommun om
alla förberedelser inför We_change i april.
Studenterna:
Inget speciellt att rapportera.
Biblioteket:
Karin har bjudit in personalen den 19 mars till utbildning i
1 ½ timme med Kaisu.
12 min föredragen med inriktning mot hållbar utveckling
är nu klara. Fyra föredrag blir det under våren och det
första är den 25 mars.
Annika:
Har slutfört rapporten till Naturvårdsverket. Den ligger på
Blackboard.

Aspekter, policy, mål (alla)
- Det är viktigt hur vi formulerar våra mål. De mål som inte
uppnåtts blir en avvikelse. Om målen sträcker sig längre,
dvs över flera år så kan man göra en delavstämning för
att slippa en avvikelse. Alla ska lämna in avvikelser för de
mål som inte har uppnåtts senast den 31 mars.
- En ny miljöutredning är på gång. Olli Sammalisto,
student på Miljöteknik är den som ska uppdatera den.
- Studentrabatt på cyklar. Robert kollar upp om det är
något som ingår i studentkortet redan och vilka kontakter
kåren har.
- Inspirationsdagen. Datum för första mötet blir 6/3 kl 910.30 Robert träffar studentkåren senare under dagen
och tar med sig frågan om förslag på aktiviteter, fika mm
till Inspirationsdagen.

Revisioner (ajh)
- Planerade interna revisioner 2015 finns nu i en lista på
Blackboard.
- Den externa revisionen sker den 18-19 maj och de som
revideras är: Hela ATM, AKS, INFRA och Biblioteket.
Utbildning
- Perspektivdagarna i Stockholm om uppdateringarna i ISO
den 22-23/4. Annika och Helena har anmält sig.

2010-04-19
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MLUH-möte den 5-6/5 på Stockholms universitet. Helena
och Annika deltar. Umeå universitet har nu blivit
certifierade på sin kärnverksamhet.

Info/kommunikation (ajh)
- Sidan ”Akademiernas och enheternas information om
hållbar utveckling” bör ligga enbart på de interna sidorna.
Annika tar bort länkarna från den externa sidan och
kompletterar med annan text istället.
Dagens mötestema: Bokcirkel (alla)
- Redovisning samt föreläsning av Åsa Hadin
- Redovisat material kommer att finnas på Bb

-

Månadens nyhet
Handlar om 12 min föredragen på Biblioteket. Karin
skickar text om detta till Maria.

Övriga frågor

Vid protokollet

Maria Åstrand Swenneke
Sekreterare
Annika Johansson
Justeras

Helena Johansson
Ordförande

2010-04-19
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Till Protokollet:

Beslut från möte 2015-03-05
Alla ska lämna in avvikelser för de mål som ej uppnåtts. Senast
31 mars.
Länkarna till akademiernas och enheternas miljöarbete tas bort
från den externa sidan. Annika gör detta och
kompletterar med annan text.
Månadens nyhet ska handla om 12 min föredragen med
Hållbar utveckling som tema. Karin skickar text till Maria.

Åtgärdat

2010-04-19

