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RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Protokoll
2015-10-14
Närvarande:
Johansson, Helena (Ordförande)
Johansson, Annika (SA)
Kågström, Jonas (AUE)
Nylund, Kim (Studentkåren)
Claesson, Leif (ATM)
Åstrand Swenneke, Maria (HGA)
Meyer Lundén, Karin (Biblioteket)
Frånvarande:
Andrén, Marianne (AHA)
Löf, Rose-Marie (ATM)

Sammanträdets öppnande
– Sekreterare för mötet: ATM (förhinder)
Rådets beslut: Karin Meyer Lundén, biblioteket

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslista
Rådets beslut: Godkändes

§2
Föredragningslista

Föregående protokoll

§3
Föregående protokoll

http://www.hig.se/download/18.ea743db1501a05987165e25/1444370912500/Protokoll+RHU+2015-09-17.pdf

Rådets beslut: Lades till handlingarna.
Annika byter ut felaktigt formaterad pdf på högskolans webb.

Arbetet på enheterna
§ 4 Arbetet på
Biblioteket:
enheterna
- Inget nytt sedan förra mötet (kaffet i lunchrummets kaffeautomat
visade sig vid närmare undersökning vara ekologiskt som tidigare).
HGA:
- Maria ska på utbildning i hållbarhetskommunikation
- Högskolan kommer att ha ett bord på kommunens miljögala (Maria,
Magnus Lemoine, Karl Hillman).
- Högskolans tre nya program med hållbarhetsinriktning bör lyftas
fram.
AUE:
- Inget nytt sedan förra mötet
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Studentkåren:
- Har valt en studentrepresentant till RHU, Daniel Ringström.
SA:
- Inget nytt sedan förra mötet
Ordförande:
- Inget nytt sedan förra mötet
ATM
- Inget nytt sedan förra mötet

Aspekter, policy, mål (alla)
- Miljöutredningen 2015 är nästan klar att publiceras, återstår att
lägga över den till högskolans mall.

§ 5 Aspekter, policy,
mål

Revisioner (ajh)
§6 Revisioner
- Revision på Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap (rest från
vårterminen) ännu ej genomförd, avvaktar tills Marianne är tillbaka.
- Revisorsgruppen har möte 20 oktober. Bland annat ska rutiner kring
miljörevisioner och miljörevisionsrapportskrivning tas upp.

§7 Utbildning
Utbildning (ajh)
- Annika har varit på möte hos Naturvårdsverket i Stockholm 28/9.
Välbesökt möte med intressanta föreläsningar och workshops och
utbyte av erfarenheter inför nya ISO. Som snacks serverades
grillade larver och gräshoppor. Processtänk betonades, bland annat
i en presentation av Jenny Lilliehöök från Stockholms universitet där
kopplingen mellan mål och processer visualiserades på ett bra sätt –
något att ta med det kommande arbetet att ta fram nya miljömål
för högskolan.
§8
Info/kommunikation (ajh)
Info/kommunikation
- Årets rapportering till Naturvårdsverket
o Annika har fått signaler om att redovisning av grön IT och resfria
möten som hittills har varit frivillig kommer att bli en
obligatorisk del i nästa årsrapport till NV. Hur kan vi mäta detta?
Beslut: Karin kollar upp vilken statistik vi kan få fram årligen vad
gäller användningen av Adobe Connect.
o Går det att ta fram vissa siffror tidigare under året för att slippa
stressen vid årsskiftet? Gäller t.ex. inslag av hållbar utveckling i
kurser, examensarbeten och forskningsprojekt.
Beslut: Annika kontaktar Maria Strand några veckor efter att
period 2 har startat för att få ut siffror på HU-inslag i kurser.
Beslut: Karin kontaktar vicerektor för forskning för att kolla upp
vem som samlar in uppgifter om HU-inslag i forskningsprojekt.
- Datum för inspirationsdagen: bör vara i anslutning till Framtidsveckan, senare delen av april? Tema Mat har föreslagits.
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- Datum för extern revision har ändrats till 9-10 maj 2016 (gäller
omcertifiering, dvs. två dagar med två revisorer).
Dagens mötestema: Slutgranskning av avvikelser
- Många ärenden kunde slutgranskas och avslutas tack vare bra
förarbete. Avvikelser och förbättringsförslag på samtliga nivåer
hann gås igenom. Se systemet.
Beslut: Alla ser över kvarvarande ärenden som tillhör den egna
enheten och kompletterar så långt det är möjligt. Avvikelser och
förbättringsförslag som rör ej uppnådda miljömål kan vi avsluta
själva.
Beslut: Delegationsordningsdokumentet tas upp på ledningens
genomgång.

§ 9 Mötestema

Avvikelser och förbättringsförslag (alla)
- Se mötestemat.

§ 10 Avvikelser och
förbättringsförslag

Månadens nyhet
- MOOCs inom hållbar utveckling (förra månadens förslag som inte
hunnit bli publicerat).

§11 Månadens nyhet

Övriga frågor
- Kim har inte fått kallelsen till dagens möte. Annika och Helena ser
till att studentkårsrepresentanten läggs till i RHUs mailalias.

§12 Övriga frågor

Vid protokollet

Justeras

Karin Meyer Lundén

Helena Johansson

Sekreterare

Ordförande
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Till Protokollet:
Beslut från föregående möte 2015-09-17

Åtgärdat

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.
Beslut från aktuellt möte 2015-10-14
Karin kollar upp vilken statistik vi kan få fram årligen vad gäller
användningen av Adobe Connect.
Annika kontaktar Maria Strand några veckor efter att period 2 har
startat för att få ut siffror på HU-inslag i kurser.
Karin kontaktar vicerektor för forskning för att kolla upp vem som
samlar in uppgifter om HU-inslag i forskningsprojekt.
Alla ser över kvarvarande ärenden som tillhör den egna enheten
och kompletterar så långt det är möjligt. Avvikelser och
förbättringsförslag som rör ej uppnådda miljömål kan vi avsluta
själva.
Delegationsordningsdokumentet tas upp på ledningens
genomgång.
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