HÖGSKOLAN I HALMSTAD
MILJÖRÅDET

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2010-06-07

Tid:
Plats:

10.00-11.45
Q 503

Närvarande ledamöter:

Johansson Inger, ordförande
Florén, Henrik,
Fällhed, Jessica
Werner, Sven
Middelboe, Poul
Nistor, Anna
Widahl, Lars-Erik
Rolleberg, Kerstin, sekreterare

Ej närvarande ledamöter:

Nilsson, Pernilla, Lyberg, Mats,
Waldeman, Emily, studentrepresentant
Eriksson, Anders, studentrepresentant

§ Ärende

Beslut eller åtgärd
Inger Johansson, förvaltningschef ordförande sedan 2010-0601 på delegatikon från rektor, presenterades sig, varefter vi alla
presenterade oss för henne.

1. Val av justeringsperson

Miljörådet beslutade att utse Sven Werner att justera dagens
protokoll.

2. Val av vice ordförande

Miljörådet beslutade att utse Sven Werner till vice ordförande.

3. Övrigt

Hemsidan tas upp under punkt 12

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

5. Föregående mötes protokoll

Angående klimatkompensering beslutade miljörådet att bjuda in
miljösamordnaren vid Blekinge tekniska högskola för
diskussion inför 2011.
Protokollet lades till handlingarna.

6. Lägesrapporter

Dubbelsidig kopiering diskuterades. Studenterna får olika
information angående hur examensarbetena skall skrivas ut.
Mall måste tas fram och delges samtliga handledare.
Studentkårens tidning har bytt namn till Breeze Magazine.
Grönare Campus diskuterades; stora gräsytor behövs.

7. Förslag till handlingsplan 2010-2011

Handlingsplanen är ute på remiss till 2010-06-18, då inkomna
svar bearbetas av miljösamordnaren.
De olika delmålen förtydligas på första sidan i handlingsplanen.
De delmål som är krav enligt lagstiftning markeras.
Bearbetat förslag skickas via E-post till miljörådets ledamöter
för synpunkter och beslut, innan det lämnas till rektor för
beslut.

8. Rapporten från miljöarbetet i staten

Rapporten över miljöarbetet i staten från Naturvårdsverket
diskuterades. Många av punkterna i rapporteringen kan
användas direkt som nyckeltal.
Rapporteringen och rapporten ligger till grund för en rutin för
framtagande av uppgifter till den årliga rapporteringen.

9. Rapport från MLUH.

Vårens MLUH-möte hölls i Malmö, där de närvarande bl a
redogjorde för sina erfarenheter av arbetet med miljöledningssystemet.
Flera lärosäten är på gång att certifiera sig, medan man på andra
arbetar i motvind.
Energieffektivisering och energieffektiva byggnader
diskuterades och en föreläsning hölls om olika sätt att
hållbarhetsklassa byggnader.
Studiebesök gjordes på BO01 och i Augustenborg

10. Arbetet med miljöledningssystemet

En enkel sammanfattning av miljöledningssystemet resp
förordning 2009:907 skall göras.
Det skall framgå vad som är lagkrav.
När det gäller organisationen bollas med Sven Werner
Tidsplan för viktiga datum gör upp.
Miljörådets möten läggs i anslutning till dessa datum.

11. Energieffektiviseringsåtgärder enligt FO 2009:893
Förvaltningschef, miljösamordnare och rektor har beslutat att
åtgärderna 3 resp 5 i förordningen skall genomföras.
Sven har studenter som gör energiprojekt på de fastigheter som
högskolan hyr. Bl a energikartläggning.
Ett arbete har gjorts, som visar att personalens resor t o fr
arbetsplatsen är mer miljöbelastande än tjänsteresorna.
12. Övriga frågor:

Miljösamordnaren arbetar med hemsidan i sommar. Hjälp fås
av info, även för visst infomaterial. På hemsidan skall läggas in
alla dokument som rör miljöarbetet.
Länkning skall ske till protokoll, Diva och forskningen på HH
mm.

13. Höstens möten

Möten läggs omkring mitten på september, slutet av oktober
och i mitten på december. Doodle används för att bestämma
bästa dag.
Handlingsplanen för införandet av miljöledningssystemet Epostas till miljörådets medlemmar senast 18 augusti, för att
synpunkter skall kunna lämnas senast 25 augusti.

___________________________
Kerstin Rolleberg, miljösamordnare
Justeras
____________________________
Sven Werner, justerare

____________________________
Inger Johansson, ordförande

