HÖGSKOLAN I HALMSTAD
MILJÖRÅDET

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2009-02-09

Tid:

13.00-15.00

Plats:

Q 503

Närvarande ledamöter:

Lyberg, Mats, ordförande
Florén, Henrik
Zareba Barbara
Widahl, Lars-Erik
Nistor, Anna
Middelboe, Poul
Nilsson, Pernilla,
Rolleberg, Kerstin, sekreterare
Andersson, Camilla, studentrepresentant
Nyholm, Sofia, studentrepresentant
Ej närvarande ledamöter: Werner, Sven

§ Ärende

Beslut eller åtgärd
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet
öppnat.

1. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

2. Val av justeringsperson

Miljörådet beslutade att utse xxxx att justera dagens protokoll.

3. Förra mötets protokoll

Lades till handlingarna

4. Uppföljning av handlingsprogrammet

Arbete pågår med flera av miljömålen

5. Ny miljöpolicy

Första attsatsen ändrades, varefter policyn lämnades vidare för
behandling i kvalitetsrådet.

6. Övergripande mål i miljöpolicyn

Målen diskuterades, vilka ordföranden och samordnaren
arbetar vidare med.

7. Nätkonferenser

Ordföranden tar upp frågan på mötet med IT-rådet om vilka
mjöligheter vi har.

8. Kvalitetsprogram

Ordförandens förslag genomgicks och diskuterades. Tillägg om
hur ledamöterna utses. Ordföranden lägger fram programmet
för kvalitetsrådet 9/12 2008
Under 2009 kommer Högskoleverket att utvärdera Högskolan i
halmstads kvalitetsprogram vad avser administrationen och ITverksamheten.

9. Rapport från MLUH-träffen

Distansundervisning med bl a Marratech och videokonferens
visades och diskuterades.
Även miljöredovisning och energiförbrukning stod på
programmet.
Ett förslag lades i Miljörådet att vi bör kartlägga var vi bor och
se om vi kan får mer samåkning till stånd.
Om vi vill chatta inom högskolan, finns en sådan möjlighet på
HH:s hemsida.
Samtliga medlemmar i MLUH bör genomgå utbildning i
Marratech eller liknande.

10. Övriga frågor

CLU-utbildning, bör samordnas och rapporteras till
Miljösamordnaren/Miljörådet.
Pernilla Nilsson har på projektbasis viss del i sin tjänst vikt åt
att inspirera till undervisning i Hållbar Utveckling.
Pernilla fick i uppdrag av Miljörådet att skriftligen hålla
Miljörådet informerat om arbetet med HU inom CLU
Inventering av Hållbar Utveckling i kurser resp program kan
göras via nätet.
Inventering av forskning finns i den senaste Miljöutredningen.

10. Nästa möte

Nästa möte hålls måndagen 9/2 kl. 13.00-15.00 i Q503.

___________________________
Kerstin Rolleberg, miljösamordnare
Justeras
____________________________
Barbara Zareba

____________________________
Maj-Britt Bäck, ordförande

