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2015-04-16
Närvarande:
Johansson, Helena (Ordförande)
Johansson, Annika (SA)
Kågström, Jonas (AUE)
Löf, Rose-Marie (ATM)
Claesson, Leif (ATM )
Åstrand, Swenneke, Maria (HGA)
Frånvarande:
Andrén, Marianne (AHA)
Johansson, Robert (Studentkåren)
Meyer Lundén, Karin (Bibloteket)

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
§ 4 Arbetet på
AUE:
enheterna
- Har varit ”cykelnyckelproblem”, vilket medfört det positiva att
akademicykeln nu kommer att repareras
HGA:
- Maria har jobbat mycket med We-change. Det är mer arbete än
tidigare år, ny projektledare i We-change med andra krav på HiG
som egentligen bara tillhandahåller lokalerna för turnén.
- Har jobbat med förberedelser för inspirationsdagen (se nedan)
ATM:
- Interna revisionen vid hus 45. Resulterade i några avvikelser och
ett förbättringsförslag. Leif har börjat jobba med dessa.
- Rose-Marie har haft M/HU utbildning för anställda vid två
tillfällen. Två deltagare vid vart och ett av tillfällena.
- ATM-specifik laglista har uppdaterats utifrån senaste revidering av
HiG:s laglista.
- ATM:s Box uppdaterad bland annat med kontrakt med AGA om
gaser, och kursintyg för en kollega som gått ”Säker hantering av
gas” i AGA:s regi.
- Ny intern miljösida för ATM under arbete.
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Aspekter, policy, mål
§ 5 Aspekter, policy,
- Status miljöutredning. Utredningen är igång, studenten som jobbar mål
med den har efterfrågat fakta mm. All information som ännu inte
lämnats måste finnas till hands när studenten fortsätter arbetet i
juni.
- Status inspirationsdagen. Gruppen hade sista mötet igår. Allt är
under kontroll, bara småfix kvar. Det är ok att använda
Plushögskolans lokaler för mannekängernas ombyten.
Studentambassadörer ska dela ut godis till dem som cyklar till HiG
– ekologiskt godis ”Like my bike”(skumcyklar). Karl H introducerar
filmen ca 15 minuter vid visningen kl 14.
Revisioner
- Extern miljörevision 18-19/5. Många enheter berörda.

§6 Revisioner

Utbildning
- Enhetsspecifika miljölaglistor, ambitionen är att gå igenom
enheternas laglistor under hösten.

§7 Utbildning

Info/kommunikation
- We-change är i full gång. Över 1000 ungdomar som är uppdelade
på tre pass.

§8
Info/kommunikation

Dagens mötestema. "Avvikelser och förbättringsförslag”
- Se nedan

§ 9 Mötestema

Avvikelser och förbättringsförslag
- Genomgång av avvikelser. Många avslutades. Se systemet.
- Alla MS ska gå igenom sina avvikelser i systemet och ”komma så
långt som möjligt” med dem innan nästa RHU-möte!
- Avvikelser som inte ännu är tilldelad till någon tekniker, berörd
MS kan ”ta” den avvikelsen som sin i systemet.

§ 10 Avvikelser och
förbättringsförslag

Månadens nyhet
- Naturvårdsverkets ranking av myndigheters miljöledningsarbete.
HiG har full pott, 10 poäng i den kvalitativa rankingen, som en av
fyra högskolor som har full poäng.

§11 Månadens nyhet

Övriga frågor
§12 Övriga frågor
- Ny enkätundersökning, är det dags att göra ny enkät till
personalen om M/HU? Bra med jämförelser tidigare enkäter när
HiG ska formulera nya miljömål utifrån bl.a. uppdaterad
miljöutredning. Frågebatteri finns sedan tidigare. Nytt system idag
för enkäter, samma som används vid kursvärderingar. Diskussion Det är inte läge nu, men RHU tar upp frågan igen under hösten.
- Investeringar i fossilfria bränslen. Konstaterande - högskolor som
arbetar med detta inte är statliga högskolor.
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-

Personalutbildningen på Blackboard behöver uppdateras
regelbundet. Diskussion - Ska någon vara ansvarig för
utbildningen, hur ska vi jobba?

Vid protokollet

Justeras

Rose-Marie Löf

Helena Johansson

Sekreterare

Ordförande

Till Protokollet:
Beslut från aktuellt möte 2015-04-16
Alla miljösamordnare ska gå igenom sina avvikelser i systemet
och ”komma så långt som möjligt” med dem innan nästa RHUmöte!

