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Frånvarande:

Daniel Ringström, Studentkåren
Maria Åstrand Swenneke, HGA

Sammanträdets öppnande
– Sekreterare för mötet

§1
Sammanträdets
öppnande

Rådets beslut: Jonas Kågström, AUE

Föredragningslista

§2
Föredragningslista

Rådets beslut: Godkändes

Föregående protokoll
https://goo.gl/o9narF

§3
Föregående protokoll

Rådets beslut: Lades till handlingarna

Arbetet på enheterna
AHA:
- Har antagit nya detaljerade miljömål
- Översättning av Blackboardutbildningen är klar.
- MS/AHA har gått utbildning i avvikelsesystemet.
- En halvdag om hållbarutveckling och folkhälsa är inplanerad till 22/3.
- De veckomail som MS skickar ut är mycket uppskattade. Hade en
tävling om att fylla i miljöenkäten som förr väl ut. Inkluderar ofta tex
recepttips.
AUE:
- Har antagit nya detaljerade miljömål
- Har gått igenom förbättringsförslagen från senaste IR.
- Jobbar vidare med förankring av hållbarhetsbegreppet inom respektive
ämne.
Biblioteket:
- Har antagit nya detaljerade miljömål
- Har gått igenom nya ISO-standarden.
- Förbereder HiG:s deltagande i Earth Hour.

§ 4 Arbetet på
enheterna

ATM:
-
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Planerar en ny carport vid Hus 45 med solceller. Ett projekt som
kommer genomföras tillsammans med gymnasiestudenter.
5 nyanställda har genomgått internutbildningen.

Aspekter, policy, mål
§ 5 Aspekter, policy,
- Akademierna och Akademichefen tar beslut om nya detaljerade mål. Och en ny mål
mall för dessa finns på Blackboard.
- Ledningen överväger att väva samman Hållbarhetspolicyn och den Strategiska
plattformen för HiG. Strategigruppen försöker hitta sitt uppdrag. Två möten
hittills.
Revisioner

§6 Revisioner

- En uppdaterad revisionsplan för interna revisioner för 2017 har upprättats.
Utbildning
- Blackboardutbildningen har uppdaterats. Den nya filen kommer inom kort att
läggas upp på BB.
- Utbildning i avvikelsesystemet har genomförts 22/2 och en andra omgång
genomförs 6/4. Förhoppningen är att så många chefer och MS som möjligt
kommer genomgå utbildningen.

§7 Utbildning

§8
Info/kommunikation
- Rapporten till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet inlämnades tre Info/kommunikation
dagar före deadline. Annika presenterade de viktigaste delarna av rapporten i
detalj.
- Arbetsgruppen för Inspirationsdagen har haft två nya möten sen föregående
sammanträde. Föreningen ”Migeo” i Sätra kommer delta. En återbrukstävling
kommer genomföras – med en utställning på själva inspirationsdagen och en
jury som utser vinnaren. Industridesign medverkar, liksom designkollektivet
”Edge” och SWOP-shopen kommer tillfälligt att flytta ner till
utställningsområdet. Håkan Wallander, professor vid Lunds Universitet i
jordbiologi och miljövetenskap kommer föreläsa om sin nya bok kvällen efter
inspirationsdagen.
- Cirka 360 anställda svarade på miljöenkäten till HiG:s anställda. Resultaten
förefaller intressanta och vi har kanske blivit ”självblinda” för allt vi gör inom
hållbarhetsområdet.
- Inom ramen för projektet ”Cykelvänlig arbetsplats” har hälften av HiG:s cyklar
fått dubbdäck – och vi har därmed uppnått första ”stjärnan”. Det är inlagt i
Kronox vilja cyklar som har dubbdäck. Två stjärnor kräver tak över cykelställen –
något som ev kommer vara klart till HiG:s 40-årsjubileum. : Nytt definitivt
datum måndag 23 maj. Förberedelser på fredag eftermiddag.
Inspirationsföreläsningen med Louise Dahl kommer att vara i
Krusenstjernasalen 12.15-13.15. Information till chefer m fl bör gå ut snart.
Cykelvänlig arbetsplats uppmärksammas bl. a. med cykelgodis.
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Dagens mötestema
- Omcertifiering: Rose-Marie berättade utförligt om sitt arbete med detta.
- Helena berättade om vad som gäller i arbetet inför möte den 22/3. Uppmanade
alla MS att undersöka om det finns några dokument utöver lagar som ska tas
med som bindande. Detta är särskilt viktigt att veta inför omcertifieringen efter
de externa revisorerna troligen kommer ställa frågor om detta.
- Styrande dokument måste uppdateras inför det nya dokumentsystemet som
tas i drift 30/5. Rose-Marie kommer ta kontakt med akademierna för att
erbjuda råd i detta arbete.

Avvikelser och förbättringsförslag (alla)
- Fokus ligger på avvikelser i samband med nästa möte.
- Rådet diskuterade även vilka kategorier av avvikelse som systemet ska
klassificera.
Rådets beslut: Rådet beslutade att använda Alternativ 1 enligt bifogat underlag.
Månadens nyhet

§ 9 Mötestema

- Dubbdäck på HiG:s cyklar!
Övriga frågor
- Rådet diskuterade olika förslag till avslutning vid sammanträdet i
juni.
Vid protokollet
§ 10 Avvikelser och
förbättringsförslag
Jonas Kågström
Sekreterare
§11 Månadens nyhet
Till Protokollet:
§12 Övriga frågor

Justeras

Helena Johansson
Ordförande
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Beslut från aktuellt möte 2017-03-02

Rådet beslutade att använda Alternativ 1 enligt bifogat underlag vid
kategorisering av avvikelser.
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