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RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Protokoll 2018‐01‐24
Närvarande:
Johansson, Helena (Ordförande)
Löf, Rose‐Marie (SA)
Claesson, Leif (ATM )
Johansson, Annika (ATM)
Jönsson Petra (Studentkåren)
Kågström, Jonas (AUE)
Olsson Mats (HGA)Willmer Mikaela (AHA) från §4
Frånvarande:
Åstrand, Swenneke, Maria (HGA)
Meyer Lundén, Karin (Biblioteket)

Sammanträdets öppnande
Sekreterare för mötet: AUE
Rådets beslut: Jonas Kågström AUE

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslista
Rådets beslut: Godkännes.

§2
Föredragningslista

Minnesanteckningar föregående RHU‐möte
Rådets beslut: Lades till handlingarna

§3
Föregående
protokoll
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§ 4 Arbetet på
Arbetet på enheterna (alla)
enheterna
ATM: Annika och Karl Hillman planerar för att spela in en video om integrering av HU i
kurser med inspiration från Stockholm Resilience Center. Leif rapporterade att en
konsult tagits in för att se över säkerheten i hus 45. Vidare har Annika genomfört
utbildning av nyanställda.
AUE: Jonas rapporterade om det fortsatta arbetet kring enhetens miljömål och
inrapporteringen till NVV.
AHA: Mikaela rapporterade om planerna att avlasta henne i sin roll som MS.
Diskuterade även möjligheterna att klimatkompensera flygresor i tjänsten samt sätt att
utveckla Earth Hour. Jonas fick i uppdrag att höra sig för med Trine om ev medverkan
samtidigt som Mikaela fortsätter kontakterna med Gävle kommun och övriga lokala
aktörer.
HGA: Mats redogjorde utförligt för enhetens arbete med uppföljning av mål och
utbildning.
SA: Rose‐Marie hade fått ett mycket vänligt brev från en elev i 8:e klass som hade
frågor om social‐ och kulturell hållbarhet. RHU kommer hjälpas åt att svara på detta
fina initiativ av eleven!

Aspekter, policy, mål (alla)
Inget att rapportera denna gång.

§ 5 Aspekter,
policy, mål

§6 Revisioner

Revisioner (roelof, heajoo)
Ett stort antal är genomförda. Det finns dock en viss eftersläpning för HGA som
revisorsgruppen håller på att åtgärda. Vårens revisioner är inskrivna i styrdokumentet
och noga inplanerade.
RHU diskuterade även rutinen för personalenkät inom HU och möjligheten att
samordna den med arbetsmiljöenkäten i framtiden.
Riskrond (avv3) diskuterades också.
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§7 Utbildning

Utbildning (heajoo)
Inget att rapportera

Info/kommunikation (heajoo)

§8
Info/kommunik
ation

Copernicus medlemskap 2017 2018 klart
Inspiration Agenda 2030 mejl (20171206) om Mälardalens arbete ‐ detta kommer
mailas ut till RHU:s medlemmar som inspiration.
Återbrukssystem av samma modell för “köp‐ och sälj” som på tex KI diskuterades som
ett möjligt sätt att öka återbruket av kasserat materiel vid HiG.

Dagens mötestema (Resultat miljöledningsarbetet 2017)

§ 9 Mötestema

Rose‐Marie presenterade sitt upplägg av inrapportering.

Avvikelser och förbättringsförslag (alla)
Se systemet

§ 10 Avvikelser
och
förbättringsförsla
g
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Övriga frågor
RHU diskuterade ev teman för rådets möten under 2018. GRI rapporten är klar och
ligger på hemsidan och liten broschyr på max 10 sidor är också under framtagande.
Denna broschyr ska finnas både på engelska och svenska.
22/2 har RHU workshop om utbildningen på BB.
28/3 bl.a. bereder RHU inför ledningen genomgång laglistan
17/5 behandlar RHU bl.a. resultaten från den externa revisionen.

MALL GÄLLER
FRÅN DATUM

§11 Övriga frågor

Beslut från möte 2017‐09‐01

R‐M kontaktar sidansvarig (och webbmasters) om ändring
på en hemsida för tydligare information om vad som
rapporteras i vilket system

(RHU 20171011) R‐M har mejlat
ärendet, positiv respons. Något
åtgärdat, men….

Alla ska fundera på nya former för Högskolans deltagande
i ”Earth hour”

(RHU 20171011) Mikaela och Jonas
tar på sig att utveckla idéer
(arbetet pågår)

Alla ska fundera på nya former för RHU:s årliga
inspirationsdag

(RHU 20171011) Vi tar ett års
uppehåll med inspirationsdagen,
men tanken finns att utveckla
dagen kommande år.

Alla ska fundera på ämnen/teman för Workshops för
RHU:s möten under nästa år

(RHU 20171011) Återkoppling från
Naturvårdsverket under våren, är
ett tema.

