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RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Protokoll
2017-04-06
Närvarande:
Johansson, Helena (Ordförande)
Johansson, Annika (SA)
Löf, Rose-Marie (ATM)
Meyer Lundén, Karin (Bibloteket)
Olsson Mats, (HGA)
Ringström Daniel (Studentkåren)
Frånvarande:
Claesson, Leif (ATM )
Kågström, Jonas (AUE)
Åstrand, Swenneke, Maria (HGA)
Willmer, Mikaela (AHA)

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

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslista
Rådets beslut: Godkännes

§2
Föredragningslista

Föregående protokoll

§3
Föregående protokoll

Rådets beslut: Lades till handlingarna med några redaktionella

ändringar
Arbetet på enheterna
§ 4 Arbetet på
Studentkåren
enheterna
- Kåren kommer vara med på inspirationsdagen, har ett bord.
Begagnade böcker finns hos kåren, men flaggas för under
dagen. Kårfrukost till alla studenter, i samarbete med
Högskolan.
Biblioteket:
- Bibliotekschef, MS och R-M har haft möte om målen. R-M har
varit med på ett APT om nya standarden, Karin tog upp
bibliotekets nya mål.
ATM:
- Leif och R-M har påbörjat miljöutredning för vindtunneln.
Systemansvarig:
- Uppdateringar har gjorts på miljöhemsidan, mer ändringar
kommer.
Aspekter, policy, mål
Miljöpolicy – Strategi 2020, tas upp i HS 20 april, Kaisu föredragande.

§ 5 Aspekter, policy,
mål
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En del enheter har inte skickat in sina mål till Annika ännu.
Revisioner
Interna revisioner:
Uppdaterat revisionsprogram finns på Bb. R-M mailar
fråga/påminnelse till de som är tänkta revisionsledare under våren.

§6 Revisioner

Extern miljörevision: 9-11 maj.
Vi går igenom revisionsplanen och ger förslag till vilka som deltar
respektive tider. Annika meddelar berörda personer och skickar ut
revisionsplanen.
Utbildning
Utbildningen på Bb. Både svensk och engelsk version finns
uppdaterad, men båda behöver uppdateras med senaste fakta och
trender för 2016.

§7 Utbildning

Utbildning i avvikelsesystemet.
Mikael Z och Annika har haft två tillfällen under våren. Annika säger
att det behövs ett till tillfälle, då dagarna inte passat för alla.
MLUH i Umeå 15-16/3
R-M berättar om mötet, 12 högskolor och universitet representerade,
några med flera personer. Intressant och inspirerade föreläsning av
universitetets chef för lokalförvaltningen, en representant från
akademiska hus och en från kommunen om deras samarbeten och
gemensamma projekt. Några delar av SLU är certifierade enligt nya
standarden. Några universitet och högskolor som tänker certifiera om
sig enligt nya standarden. Mycket arbete som pågår för uppfyllande av
standardkraven.
Info/kommunikation
Inspirationsdagen 19 april
Annika ska skicka ut lista för bemanning av RHU:s bord.
Gästrike Återvinnare kommer ha ett bord bemannat av coopstudenter.
ReDo lånar ut kläder till modevisning av secondhand-kläder. En
student jobbar med detta, för att få tag i modeller till visningen.
Mobilitetskontoret kommer. Diplomering av cykelvänlig arbetsplats.
Invigning av den solcellsdrivna laddningsstationen för elcyklar är kl
11.00. Invigning med tårta!
Rektors beslutsmöten. Det finns ett antal REB tagna som handlar om
”Organisation, bemanning och omfattning för Högskolans
miljöledningssystem”. Dessa är även inlagda på Bb.
Företagsekonomi har rekrytering på gång för ersättare till Rolf. Enligt

§8
Info/kommunikation
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uppgift kommer uppdatering av lagslistan ingå i arbetsuppgifterna
från början.
Nya rutiner. Det är många uppdaterade rutiner, och miljösidorna är
uppdaterade med dessa nya uppdaterade rutiner. Även agendor,
checklistor och mallar, uppdaterade respektive nya. Alla dokument
finns samlade i Bb. Några är fortfarande under arbete.
Dagens mötestema
Se nästa punkt, Avvikelser och förbättringsförslag.

§ 9 Mötestema

Avvikelser och förbättringsförslag
Se systemet.
Ett antal avvikelser var klara och avslutades.
Diskussion om det skulle fungera med möjligheten att sortera in
utifrån om ärendet är avvikelse eller förbättringsförslag. Detta kan
förenkla sammanställning av statistik från systemet.

§ 10 Avvikelser och
förbättringsförslag

Månadens nyhet
På externa webben och interna miljösidorna finns information om
inspirationsdagen. På interna miljösidorna finns om externa
miljörevisionen.

§11 Månadens nyhet

Övriga frågor

§12 Övriga frågor

Vid protokollet

Justeras

Rose-Marie Löf

Helena Johansson

Sekreterare

Ordförande

Till Protokollet:
Beslut från aktuellt möte 201X-xx-xx
Annika meddelar externa revisonens revisionsplan till alla som är
berörda.
Annika kotaktar Mikael Z. för att höra om det går att i
avvikelsesystemet ha val om det handlar om avvikelse eller
förbättringsförslag.
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