MINNESANTECKNINGAR - FÖRVALTNINGSRÅDET
Mötestid:
Mötesplats:
Närvarande:

Ej närvarande:

2012-02-22, kl 10-12.15
Förvaltningschefens arbetsrum
Elisabeth Daunelius, Gert Dahlqvist, Mona Åkerman, Ulf Forsell,
Bengt Wirbäck, Johan Ahlgren
Lars Rydhard under punkten 2
Ulrika Jobs

1. Föregående mötes minnesanteckningar, 2012-01-24--25 (Elisabeth Daunelius)

Lades till handlingarna
2. Mötes- och resehanteringsanvisningar (Lars Rydhard)

Redogjordes för förslag till reviderade mötes- och resehanteringsanvisningar. Förslaget
kommenterades. Beslutades att Lars Rydhard tar emot förslag till ändringar från
förvaltningsrådet via mail.

3. Förvaltningsmöte

(Elisabeth Daunelius)

Förvaltningsmöte för samtlig personal inom förvaltningen kommer att hållas den 16 april kl
13-15. Informationspunkter och lokal meddelas senare.
4. Förvaltningens miljöarbete; organisation och delegation

(Elisabeth Daunelius)

Redogjordes för att delegation av ansvar för arbetsmiljöuppgifter från förvaltningschef till
avdelningschef just nu pågår.
5. Enkäter via e-postadresser

(Mona Åkerman)

Fråga om principer för utskick av enkäter till studenter via e-post diskuterades.
Restriktivitet och samordning när det gäller utsändande av enkäter såväl till studenter som till
anställda efterlystes av förvaltningschefen.
6. Övriga frågor
- Lokal- och servicechefen informerar om att en offert på en verksamhetsförsäkring har
inkommit från Kammarkollegiet.
- Gert Dahlqvist slutar sin anställning höst 2012. Skissas på profil för studieadm chef.
- Avtal SYLL: FC tittar på avtalet och återkopplar till IT-chefen.
- Förvaltningschefen har fått en förfrågan om fotografering av personalen. Beslutades att
avvakta med detta. FC meddelar fotografen detta.
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Besök vid avdelningsmöten för information (Liza med lika villkor, Kaisu kvalitet/miljö,
Marie arbetsmiljö/skyddsombud)
Intranätet HiG : Kommunikationschefen meddelar att det troligen är i gång i mars 2012.
Chefen studerandeservice meddelar att en krisplan för HiG är på gång och nu är på
remissrunda. Beslut av Rektor om ny krisplan förväntas i april.
IT-chefen lyfter frågan om ett nytt formulärverktyg. Kommunikationschefen och ITchefen samverkar kring den ev nyttan av ett nytt formulärverktyg.

Elisabeth Daunelius

Justeras: Bengt Wirbäck

Elisabeth Daunelius Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle
Tfn:+46 (0) 26 648585. Mobil:070 3357361. E-post: Elisabeth.Daunelius@hig.se. www.hig.se.
Sida 2

