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Närvarande:

Helena Johansson, ordf.
Annika Johansson, MLS-ansvarig
Maria Åstrand Swenneke, HGA
Leif Claesson, ATM
Rose-Marie Löf, ATM
Marianne Andrén, AHA
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Frånvarande: Josefine Hallström, stud.repr
Sammanträdets öppnande
Sekreterare för mötet: HGA
Rådets beslut: Maria Åstrand
Swenneke

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslista

§2
Föredragningslista

Rådets beslut:
Godkändes
Föregående protokoll
Rådets beslut:
Lades till handlingarna

§3
Föregående protokoll

Arbetet på enheterna

§ 4 Arbetet på
enheterna

Arbetet på enheterna
Laget runt (alla)
ATM: Att hantera och förvara explosiva och brandfarliga varor kräver
att man har tillstånd från kommunen. Vårt gamla tillstånd finns i
diariet och gäller till och med 2017 men behöver förnyas eftersom vår
verksamhet har förändrats så pass mycket och vi har bytt lokaler från
Brynäs till hus 45. En ansökan för varje fastighet måste lämnas in. Leif
har gjort en sammanställning över vilka varor vi har. För hus 45 är
Bengt Eriksson ansvarig och Leif föreståndare. För övriga Högskolan är
Björn Karlsson ansvarig och föreståndare är ej klart.
Hade en internrevision 17 juni på avdelningen EMN (Elektronik,
matematik och naturvetenskap). Det var Marianne Andrén och Anette
Gustafsson som var revisorer och det hela resulterade i några
avvikelser och förbättringsförslag.
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AHA: Marianne har haft miljöintroduktion för nyanställda idag och
planerar för två till i höst. Det är också bestämt att alla som inte
genomfört utbildningen på Blackboard ska få göra det på arbetstid.
AUE: Jonas har bokat in miljöinformation på höstens akademimöte.
På grund av kommande nedskärningar går miljöarbetet lite på
sparlåga. Men en konferens i samarbete med näringslivet sker torsdag
21 augusti på Hotel Grand Elite i Gävle. Temat är ”Hållbara
affärsrelationer”.
Jonas berättar också att Jaana Kurvinen är ny avdelningschef istället
för Mia Mårdberg.
HGA: Maria har mest jobbat med 10-årsjubileet.
Har inbokat möte med reklambyrån Lundberg & Co på fredag
tillsammans med Per-Arne. Där ska de diskutera ny kampanj för
läsåret och i år är det viktigt att hållbar utveckling verkligen syns i
kampanjen.
Aspekter, policy, mål
§ 5 Aspekter, policy,
– Nya mål från 2014. Alla får i uppgift att kolla så att länkarna från
mål
miljöwebben till enheternas miljömål fungerar.
– Genomgång av uppdaterad kemikalierutin. Den nya rutinen ligger på
webben. Den här typen av styrdokument måste beslutas berättar
Helena. Viktigt att det inte florerar flera olika typer av styrdokument.
– Genomgång av uppdaterad rutin för interna revisioner. Beslutades
att gå igenom den under nästa möte som har tema rutiner.

Revisioner
§6 Revisioner
– Planerade och genomförda interna revisioner 2014. Annika lägger ut
det reviderade dokumentet på webben.

Utbildning
– Revisionsmöte 21/8-2014.

§7 Utbildning

Info/kommunikation
– Nyhetsbevakning HiG/miljö. Vi går igenom pressklippen och inte
nyhetsarkivet. Artiklar med HU-anknytning: ”Studenter ställer ut på
Wij trädgårdar hela sommaren med temat Hoten mot miljön (8/7).
”Snålast i världen 3315 km på en liter (31/5).
– 10-årsjubileet 14 oktober. Högskolan firar 10 år som miljöcertifierat
lärosäte. Arbetsgruppen består av Sandra Eklund, Helena Johansson
och Maria Åstrand Swenneke. Dagen börjar med Go´fika med rektor
på Campus där det bjuds på frukost. Rektor och Kaisu inleder dagen
och berättar om HiG:s arbete genom de tio åren. Tre föreläsare är
inbokade: Johan Rockström från Stockholm Rescilian center, Samuel
Costa Nordvall Energipedagog från Gävle kommun, Britt-Marie
Berglund från Gästrike återvinnare. Frukt serveras i pausen.

§8
Info/kommunikation
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Utställningar i Räv- och Fårhallen från akademiernas enheter.
Enhetscheferna har fått i uppgift att ta fram det de vill visa upp.
Utställning om HiG:s resa. Vi visar konkret vad vi har blivit bättre på.
Dryck och tilltugg serveras i samband med utställningarna. Bildspel
och filmklipp i passagen mellan hus 31 och 33 från Inspirationsdagar.
Under dagen ska rektor plantera ett träd. Var och vilket är inte
bestämt än. På kvällen blir det middag för rektor och speciellt
inbjudna gäster/samarbetspartners. Enhetscheferna måste meddela
vilka samarbetspartners de har. Ett problem är att Valhall redan är
bokat för evenemanget ”Jag brinner”. Nytt alternativ diskuteras och
det kan bli biblioteket istället. Sandra Eklund håller i det.
– Cykelvänlig arbetsplats. För att jobba vidare med det kom ett förslag
fram om att sätta temat Cykel för nästa inspirationsdag. Frågan
kommer att lyftas vid nästa ledningens genomgång 8/10.
– Diarierutiner. Annika träffade Ulla innan hon slutade. Det finns inget
i standarden som säger att miljöarbetet måste diarieföras. Enligt Ulla
kan vissa dokument diarieföras. Vi bestämmer att det som ska
diarieföras är styrande dokument och redovisande dokument.
Förutom pdf ska även källdokumentet finnas med.

Dagens mötestema - Mål

Avvikelser och förbättringsförslag
Avvikelser som inte var tilldelade någon tekniker blev tilldelade det.

§ 9 Mötestema

§ 10 Avvikelser och
förbättringsförslag

Månadens nyhet
§11 Månadens nyhet
- Nya övergripande mål från och med 2016 för högskolan.
Hur går vi vidare? Vi måste börja jobba med det redan
under 2015. RHU gör en tidsplan för processen. Detta tas
också upp på nästa ledningens genomgång. Vi måste även
sätta datum för när högskolestyrelsen ska besluta om nya
betydande miljöaspekter.
Övriga frågor
§12 Övriga frågor
- Annika fortsätter att göra någon typ av sammanställning
till ett underlag för beslut av ekologiskt kaffe och frukt på
HiG.
- Tisdag 30/9 kl 09-16.15 arrangeras en konferens på HiG
där vi är välkomna. Mer info om den hittar du på:
www.hig.se/larandeomhallbarutveckling
- Beställa fler bokmärken. 200 st svenska och 50 st
engelska.
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Till Protokollet:
Beslut från möte 2013-12-12
Alla miljösamordnare kollar upp var respektive enhets cyklar
och cykelnycklar finns. Vi lägger upp det på lämplig webbsida
för lånecyklar. Varje enhet återkopplar senat 31 maj.
Beslut från aktuellt möte 2014-08-20
Alla samordnare måste kontrollera att länkar till respektive
enhets miljömål fungerar från webbsidan.
Annika publicerar det uppdaterade dokumentet för planerade
och genomförda internrevisioner.
Temat för nästa års Inspirationsdag blir Cykel.
Annika fortsätter med sammanställning för enheternas
förbrukning av kaffe och frukt till underlaget för ett rektorsbeslut
om ekologiskt kaffe/te/frukt för hela HiG
Dokument som ska diarieföras är styrande dokument och
redovisande dokument.
Maria beställer fler miljöbokmärken. 200 svenska och 50
engelska.

Åtgärdat
Fortfarande ej åtgärdat. Alla
rapporterar till Annika snarast!
Åtgärdat

