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RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Protokoll 2018‐02‐22
Närvarande:
Johansson, Helena (Ordförande)
Löf, Rose‐Marie (SA)
Claesson, Leif (ATM )
Johansson, Annika (ATM)
Kågström, Jonas (AUE)
Olsson Mats (HGA)
Willmer Mikaela (AHA)
Åstrand, Swenneke, Maria (HGA)
Meyer Lundén, Karin (Biblioteket)
Hillman, Malin (KSII)
Frånvarande:
Jönsson Petra (Studentkåren)

Sammanträdets öppnande
Sekreterare för mötet: HGA
Rådets beslut: Mats Olsson

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslista
Rådets beslut: Godkännes.

§2
Föredragningslista

Minnesanteckningar föregående RHU‐möte
Kommentar: Teman saknas för för RHU:s
möten november och december
Rådets beslut: Lades till handlingarna

§3
Föregående
protokoll
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Arbetet på enheterna (alla)
§ 4 Arbetet på
enheterna

AUE: Ryktet går om miljöcertifieringens vara eller inte vara
ATM: Kalle Hillman har genomfört en föreläsning om integrering av hållbar utveckling
som kan ses på ATMs web. Föreslås att den används till personalutbildning, Annika har
gjort en resa till Afrika och noterat ohållbar arbetsmiljö vid algodling på Zanzibar, vi
bör kontrollera ursprung vid inköp av algbaserade produkter. Leif har besökt en
båtmässa i Miami med en produkt som reducerar användningen av bottenfärg. Jobbar
med revisionsavvikelser i hus 45. Planerar en dag med fokus på säkerhet och brand.
Rose‐Marie meddelar att det finns en mall för beräkning av koldioxidutsläpp för
transporter.
BIBL/KSII: 14/3 ska ett föredrag ”Omställning Gävle” hållas. Lämpligt om videon om
integrering av HU kan visas på APT.
AHA: Mikaela söker en suppleant som miljösamordnare på AHA. Har provat tvättnötter
som alternativ till tvättmedel. Har gjort en resa till ett lärosäte i Christchurch, Nya
Zeeland och noterat återvinning av t.ex. kaffemuggar och intresse av arbete med
maorikulturen.
HGA: Miljöinformation har hållits med nyanställda. Studenter har kontaktat flera
medarbetare i olika frågor rörande praktiskt miljöarbete såsom rutiner för inköp av
plastprodukter, rutiner angående kassering av möbler, ”Det goda livet” ‐ Initiativet
leds av Utbildning Gävle, och sker i samarbete med såväl andra delar av Gävle
kommun som externa aktörer. Initiativet syftar till att elever från årskurs 8 till och med
gymnasiet, utifrån läroplaner och kursplaner, får planera för hur det hållbara goda livet
i Gävle år 2030 ska se ut. Elever har jobbat med en tänkt utformning av högskolan.
RK: Erika Rosén slutar som chef för RK och ersätts tf av Micael Melander

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

§ 5 Aspekter,
policy, mål
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Revisioner (roelof, heajoo)

§6 Revisioner

RHU har mandat från ledningen att bestämma omfattningen av interna revisioner.
Förslag för revision av hus 21 bifalles. Miljörevisorerna besöker Uppsala universitet
15/3. En Sunet Survey utvärdering av internrevisioner är under framtagning.
Bemanningen av externrevision diskuterades, omflytt av passen för ATM och
Biblioteket. Maria Sörby, HR och Kommunikation deltar i Resurspasset.
Miljösamordnare deltar vid startmöte och avslutande möte.

Utbildning (heajoo)

§7 Utbildning

Inget att rapportera

Info/kommunikation (heajoo)
Vid ledningens genomgång diskuterades relationen mellan kvalitetssystem och
miljöledningssystem, frågan tas upp vid strategikonferensen. Framtagning och
distribution av HU‐enkät pausas (RHU har påtalat att detta är en extern avvikelse),
HU‐broschyr på 10‐12 sidor är snart klar. Helena och Rose‐Marie reser till Växjö på
MLUH‐möte. Inrapportering av miljödata till Naturvårdsverket är klar.

Dagens mötestema (Bb‐utbildningen)

§8
Info/kommunik
ation

§ 9 Mötestema

Uppdatering och aktualisering av Bb‐utbildningen. RHU
uppdaterade olika delar av Bb‐utbildningen.

Avvikelser och förbättringsförslag (alla)

Se systemet
Avvikelser – ett
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förslag har inkommit med förslag att
inte servera rött kött på mackorna vid
evenemangen

§ 10 Avvikelser
och
förbättringsförsla
g

Övriga frågor
Gävle Miljögala på konserthuset24/3, HiG har en monter med bl.a. återvunna
kläder.
Angående Earth Hour har Mikaela har varit i kontakt med Gävle kommun och
övriga aktörer och framfört alternativ till att tända stearinljus med att stödja crowd‐
funding organisationen TRINE – utveckling av solenergi i Kenya.
Diskuterade möjligheterna att klimatkompensera flygresor i tjänsten, oklara besked
från flera lärosäten.

§11 Övriga frågor

Beslut från aktuellt möte 2018‐02‐22
Uppdatering av plan för interna revisioner

Revisionsprogram antaget

Stödja crowd‐funding organisationen TRINE – utveckling av
solenergi i Kenya.

Undersök möjligheten hur att samla
in pengar från medarbetare och
studenter på högskolan (Mikaela)

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.

