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Andrén, Marianne (AHA)   
Ringström, Daniel (Studentkåren) 
Kågström, Jonas (AUE) 
Löf, Rose-Marie (ATM) 
Åstrand, Swenneke, Maria (HGA) 
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Meyer Lundén, Karin (Bibloteket) 
 
Frånvarande: 
Johansson, Annika (SA) 

 
  

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 med smärre justeringar 

§ 3 
Föregående protokoll 

   
 Arbetet på enheterna 

Biblioteket:  
Har varit med på Trivseldagen tillsammans med HGA och RK 
AUE:  
Har varit intern revision på humaniora.  
Gästrike Återvinnare har haft jubileum, Jonas varit med jury för att 
utse årets mest miljöinnovativa företag i regionen. Dewatech fick 
årets förstapris. Även andra och tredje pris gick till trevliga företag 
”runner-ups” 
AHA:  
Nisse och Marianne har gjort intern miljörevision på AUE/HUM, 25/5  
ATM: 
Inger Helldal har gjort intern miljörevison på ATM/IESG, 1/6 
HGA 
Trivseldagen tillsammans med RK och biblioteket 
Maria och Björn har gått igenom alla avvikelser  
Ordförande:  
UKÄ kommer att utvärdera arbetet med hållbarhet utveckling på 
samtliga lärosäten under hösten 2016.  
 

§ 4 Arbetet på 
enheterna 
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 Aspekter, policy, mål  § 5 Aspekter, policy, 

mål 
 

 Revisioner  
IR på AUT/HUM 25/5, Nisse och Marianne revisorer 
IR på ATM/IESG 1/6, Inger revisor 

§6 Revisioner 
 

   
 Utbildning 

 

§7 Utbildning 
 

   
 Info/kommunikation  

Rapport från Inspirationsdagen, tema mat.  
Det var för sent på terminen för att locka studenter. Fel veckodag. 
Modevisningen var bra! Hejja personal som ställer upp… !! 
Namntävling på sopsorteringsmöbeln. Ingen vinnare utsedd, tävlingen 
fortsätter.  
Datum för inspirationsdagen måste bestämmas tidigare, tidigt under 
hösten. Kommentarer från ett flertal som tycker den kom ”för snabbt” 
med kort varsel. Bra om det kan vara samma vecka och veckodag 
årligen.  
Kolla upp om det kan vara samtidigt som Gävle kommun kommer ha 
en vecka om ”Hållbar stad Gävle år 2030”.  Kommunen vill ha detta 
samma vecka som Earth hour.  
Kommunen har bokat 21 mars 2017.  
 
Sopsorteringsvecka 
Arrangera tillsammans med Gästrike Återvinnare (GÅ), diskussion om 
hur detta kan ordnas.  
Är GÅ med på introduktionsveckan för nya studenter? Eller ska vi 
ordna en annan vecka?  

 
Swop shop 
Det är nya klädställningar beställda. Eventuellt kan Swop shop finnas i 
ytan vid bokhyllorna på ”suckarnas bro”.  

§ 8 
Info/kommunikation 
 

   

 Dagens mötestema - Uppföljning externa revisionen  
Vi tog hastigt och lustigt tillbaka att vi skulle revidera mot nya 
standarden som kom i november 2015.  RHU tror att vi ska och kan 
revidera mot den nya standarden vid nästa tillfälle våren 2017.  
Diskussion om var bollen ligger för att ta fram förslag på nya 
övergripande mål för miljö och hållbar utveckling.  
Det är tydligt att verksamhetsstyrning kommer in i arbetet nu.  
RHU ska ha en dag till hösten för planering av arbetet inför 
omcertifieringsrevisionen samt vi ska anpassa oss till den nya 
standarden i det operativa arbetet.  
RHU behöver boka in dagar för work-shops om fortsatta arbetet med 
M/HU.   

 

§ 9 Mötestema 
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 Avvikelser och förbättringsförslag  

Nya och pågående avvikelser, se systemet.  
 

§ 10 Avvikelser och 
förbättringsförslag 
 

   
 Månadens nyhet 

 
§11 Månadens nyhet  
 

   
 Övriga frågor §12 Övriga frågor  

 
 
 
 

Vid protokollet  Justeras 
 
 
Rose-Marie Löf  Helena Johansson 
 
Sekreterare   Ordförande  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Till Protokollet: 
 

Beslut från aktuellt möte 2016-06-06  

Bestämma dag/vecka för inspirationsdagen 2017. Kommunen har bokat 21 
mars 2017. 
Dag bör bestämmas vid RHU tidigt under hösten 2016 
 

 

Bestämma tillfällen för work-shop om fortsatta arbetet med M/HU. 
Förslaget är en halv dag för uppdatering av personalutbildning på BB och 
halv dag för work-shop.  
25/8 och 30/8. Datumen preliminärt bokade, direkt vid mötet.   
 

 

Innan Work shop:  
Alla ska ha läst revisionsrapporten från externa revisionen.  
Alla ska ha läst lathunden med anteckningar, som användes vid 
skrivbordsrevisionen. Finns på Bb.  
 

 

Inför uppdatering av utbildning på Bb:  
Alla bör titta igenom utbildningen på Bb innan work-shop  
Annika ska ha nya aktuella data och siffror tillgängliga för att utbildningen 
ska kunna uppdateras 
 

 

 
 
 
 
 
 


