HÖGSKOLAN I HALMSTAD
MILJÖRÅDET

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2010-11-04

Tid:
Plats:

08.30-10.00
Q 503

Närvarande ledamöter:

Johansson, Inger M, ordförande
Florén, Henrik, FNHS
Widahl, Lars-Erik, UN
Middelboe, Poul, TA
Andersson, Gerry, EKS och sektioner
Rolleberg, Kerstin, sekreterare
Ej närvarande ledamöter: Werner, Sven, vice ordförande
Nilsson, Pernilla, LUN, Nistor, Anna, Biblioteket
Lyberg, Mats, Adj. TA, Hilliges, Isak, studentrepresentant
Studentrepresentant, vakant.

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

1. Val av justeringsperson

Miljörådet beslutade att utse Henrik Florén att justera dagens
protokoll.

2. Övrigt

Promenadstråk tas upp under §11, övrigt

3. Fastställande av dagordning

Då mötet kortades beslöts att bordlägga §§ 7, 8 och 9 till
januarimötet.

5. Föregående mötes protokoll

Mallen för examensarbetesoriginal till vaktmästeriet för utskrift
skall vara klar till nästa ordinarie möte.
PowerPoint-presentationen om miljöledningssystemet arbetas
om och läggs ut på Högskolan s hemsida under miljö.
Protokollet lades till handlingarna.

5. Handlingsplan för 2010-2011

Fler redaktionella synpunkter skall arbetas i och texten om
utbildning av studenter justeras något. Ordförande lämnar
miljöhandlingsplanen 2010-2011 till rektor för beslut.

6. Lägesrapporter

Kvalitetsprogrammet diskuterades och fastställdes. Ej avslutade
delmål har flyttats över till handlingsplanen för 2010-2011.
Bilaga 1 Uppföljning av handlingsplanen till
kvalitetsprogrammet fastställdes
Bilaga 2 Nyckeltal för rapport till Naturvårdsverket och
Utbildningsdepartementet och för mätning av HH:s miljöarbete
beslutades förtydligas något av miljösamordnaren innan
kvalitetsprogrammet presenteras för kvalitetsrådet.
Ordförande och miljösamordnaren presenterar
kvalitetsprogrammet vid kvalitetsrådets möte

10. Organisationen i miljöledningssystemet. Organisationen diskuteras på miljörådets möte i januari.
Alla ledamöterna ombeds att inför mötet fundera på hur
ansvaret/arbetsfördelningen av miljöarbetet skall organiseras
och över miljörådets funktion och representation.
11. Övrigt

Promenadstråk bör läggas där människor verkligen går,
exempelvis från P-huset till Kåren/G-huset och från O-huset
till Visionen, utanför Dormer.

12. Kommande möten

Decembermöte 6/12 i samband med utbildning tillsammans
med ledningen.
Heldagsmöte 2011-01-12
Regelbundna möten i början av varje månad.

___________________________
Kerstin Rolleberg, miljösamordnare
Justeras
____________________________
Henrik Florén, justerare

____________________________
Inger M Johansson, ordförande

