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RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Protokoll
2015-09-17
Närvarande:
Johansson, Annika (SA)
Johansson, Helena (Ordförande)
Kågström, Jonas (AUE)
Löf Rose-Marie (ATM)
Meyer Lundén, Karin (Bibloteket)
Nylund, Kim (Studentkåren)
Åstrand Swenneke, Maria (HGA)

Sammanträdets öppnande, val av sekreterare för mötet
Rådets beslut: Jonas Kågström (AUE)

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslista
Rådets beslut: Godkändes

§2
Föredragningslis
ta

Föregående protokoll
Rådets beslut: Godkändes och lades till handlingarna, http://goo.gl/J4Qoh9

§3
Föregående
protokoll

Arbetet på enheterna
Information.

§ 4 Arbetet på
enheterna

Biblioteket: Karin rapporterade att hon skulle ha gjort en IR på Vårdvetenskapen
med att denna ställdes in pga sjukdom.
ATM: Rose-Marie rapporterade om arbetet med miljöutredningen.
HGA: Maria har anmält sig till en ”Master class” i miljökommunikation.
Kåren: Inget sedan föregående möte.
AUE: Inget sedan föregående möte.
SA: Annika har framförallt jobbat med att dra igång höstens verksamhet, samt
arbetat med miljöutredningen.
Ordf: Helena har också i första hand arbetat med att sjösätta höstens arbete i RHU.

Aspekter, policy, mål (alla)

§ 5 Aspekter,
policy, mål

Inget nytt sedan föregående möte.
Revisioner

§6 Revisioner
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Som rapporterats ovan har en IR ställts in, i övrigt inga förändringar inför höstens
IR. RHU avvaktar det möte som våra IR kommer ha inom kort. Rose-Marie
föreslår att vi tar in studenter för att komplettera IR-gruppen. HiGs ledning är
informerad om detta och ställer sig positivt till att bredda gruppens
sammansättning. RHU ställer sig särskilt positivt till att lärare och TA-personal nu
kompletteras med studenter i IR-gruppen. Förhoppningen är att ge studenter
erfarenhet och att studenterna kan ha lättare att se andra miljödimensioner på
vårt arbete.
Utbildning
Naturvårdsverket kallar till möte 28/9 – Annika åker.
MLUH genomförs 3-4 november – Annika och Helena åker.

§7 Utbildning

Blackboardutbildningen: RHU anser att denna bör uppdateras och att arbetet
med detta bör systematiseras.
BESLUT: Biblioteket tar ansvar för den faktiska uppdateringen av BB-utbildningen.
RHU tar fram underlag för detta i samband med ett årligt ”Tema-möte”.
Info/kommunikation
Hemsidan: Skulle behöva uppdateras. RHU diskuterade detta utförligt.
Beslut: Maria, Karin och Annika tar ett möte med Veronica Liljeroth för att se över
utformningen av hemsidan.
Månadens nyhet: Karin föreslog att RHU skulle uppmärksamma någon Massive
open online course (MOOC) med hållbarhetstema.

§8
Info/kommunik
ation

Dagens mötestema – Miljöutredningen:

§9 Dagens tema:
Miljöutredninge
n

RHU diskuterade om det skulle finnas med nyckeltal per student t.ex., samt hur det
på bästa sätt går att redovisa de många små avfallsfraktionerna. Ett antal mindre
justeringar identifierades och förhoppningen är att kunna publicera utredningen på
hemsidan inom kort. Rose-Marie gick även igenom förändringar i vårt tanke- och
arbetssätt kring processen för fastställande av betydande miljöaspekter, nya mål och
ny policy etc.
Övriga frågor
Ändrad mötestid: Nästa möte måste flyttar från 15/10 till 14/10 Samma tid, men
lokal meddelas senare.
Delegationsordningen: Denna behöver ses över och samtliga MS bör ha en
aktuell sådan. BESLUT: Jonas mailar ut ursprungsförslaget till delegationsordning
till RHU för översyn.
Fältet ”Hållbarhetsklassning” i Diva: Karin berättade om arbetet med detta.
AUE kommer vara pilot för att testa detta nya system.
Inkommen enkät om resfria möten: RHU är inte rätt instans, enkäten skickas
vidare till INFRA.
DELL: Mötet med Dell om deras hållbarhetsanpassning avrapporterades och
diskuterades. RHU fortsätter bevaka rapporter om Grönt IT.
Diskussion om miljöhänsyn vid upphandling: Karin återgav ett fall där Bibl
önskade behålla existerande bordsskivor men få höj-/sänkbara ben. Det blev dock
helt nya bord eftersom det var billigare enligt gällande upphandlingsprinciper.

§10 Övriga
frågor
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Justeras

Jonas Kågström

Helena Johansson

Sekreterare

Ordförande
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Till Protokollet:
Beslut från möte 2015-05-21

Åtgärd

Att Rolf deltar vid RHU möte en gång per år under tidig
vår för att informera RHU om nyheter i laglistan.
Att förslag till tema för Inspirationsdag 2015 tas upp
under hösten.
Beslut från aktuellt möte 2015-09-17
Biblioteket tar ansvar för den faktiska uppdateringen av BButbildningen. RHU tar fram underlag för detta i samband med
ett årligt ”Tema-möte”.
Maria, Karin och Annika tar ett möte med Veronica Liljeroth
för att se över utformningen av hemsidan.
Jonas mailar ut ursprungsförslaget till delegationsordning till
RHU för översyn.

Åtgärd

Klart
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