HÖGSKOLAN I HALMSTAD
MILJÖRÅDET

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2009-03-27

Tid:

13.00-15.00

Plats:

Q 503

Närvarande ledamöter:

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

§ Ärende

Beslut eller åtgärd
Då ordinarie ordförande inte kunde närvara hade Mats Lyberg
utsetts till ordförande för mötet. Ordförande hälsade
välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Val av justeringsperson

Miljörådet beslutade att utse Henrik Florén att justera dagens
protokoll.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes efter att punkten om studenternas
utskriftsvanor tagits bort.

3. Förra mötets protokoll

Lades till handlingarna

4. Uppföljning av handlingsprogrammet

1.1: chefsutbildning: avvaktar med tills ny ordförande utsetts
1.2: CLU har en semiarieserie i vår
1.3: miljösamordnare fått utbildning
2.1: genomfört. Dock, kombimaskinerna ställs ofta om efter
service till enkelsidig kopiering
Till nästa möte följs studenternas utskriftsvanor upp.
2.2: fortlöper
2.3: lämnas. Nytt förslag på visning kommer
2.5: pågår
2.6: arbetet fortsätter med personalens datorer.
3.1: på gång
3.1: pågår
4.1: startas under 2009, läggs in i ny handlingsplan
4.2: pågår
4.3: TA går ut till intendenturerna för
sektioner/enheter/avdelningar och verksamheter med
upphandlingsproceduren, så att alla är uppdaterade.

Pågår i övrigt
4.4: Kompletterar 4.3 när det behövs.
5. CLU:S arbete med HU

Miljösamordnaren redovisade vad som skriftligen lämnats från
CLU.

6. Studenternas utskriftsvanor

Redovisning utgick, men frågan diskuterades

7. Ny miljöpolicy med övergripande mål

Remissvaren genomgicks, och några av förslagen arbetades in i
den nya policyn, som läggs fram vid nästa miljörådsmöte.

8. förslag till punkter i ny handlingsplan

Ny handlingsplan, för 2010-2011 skall tas fram
Lämpligt med några rejäla mål och några som är lätta att
genomföra. Miljöarbetet på Högskolan i Halmstad måste synas.
Förslag på mål
Se över gångstråk och anpassa rabatter, så de
respekteras
ev kunna få antal bussresande till HH registrerat
visning av resultatet av miljöarbete på HH
Se över användningen av automatiska dörröppnare
Skylt på dörrar: Har du släckt belysning och släckt
datorskärm?
Införa ”grön” faktaruta i varje ZOOM, också med
miljötips
Inför ”grön” knapp på hemsidan med miljötips
Införa elektronisk sökning på miljöord på hemsidan
Få informera om ”miljönyheter” på rektors infomöten.
Få ZOOM att intervjua miljörådet.
När miljöarbetet följs upp med nyckeltal bör redovisningen bör
brytas ner på institutionsnivå (avdelning, sektion eller
motsvarande).

9. Övriga frågor

TA undersöker om vi använder miljöanpassade tonerkasetter

10. Nästa möte

Nästa möte hålls måndagen 18/5 kl. 10.00-12.00 i Q503.

___________________________
Kerstin Rolleberg, miljösamordnare
Justeras
____________________________
Henrik Florén, justerare

____________________________
Mats Lyberg, ordförande

