Miljörådet/Referensgruppen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2007-06-05

Tid

13.00 – 15.00

Plats

Q 503

Närvarande ledamöter

Bäck Maj-Britt, ordförande
Mattsson Marie
Tchilikov Georgi
Rosberg Niklas
Gustafson Bertil
Lyberg Mats
Nistor Anna
Shabnam Madjlessi, studentrepresentant
Ferdinandsson Peter, sekreterare

Övriga närvarande

Middelboe Poul, adjungerad för miljöutredning

Ej närvarande ledamöter

Nilsson Pernilla

§ Ärende

Beslut eller åtgärd
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade
sammanträdet öppnat.

1. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande ändringar och
tillägg:
-Punkt 3 skall ersättas av 3a föregående mötesprotokoll
samt 3b uppföljning av föregående mötesprotokoll.
-Under övriga frågor anmäls följande ärenden:
Källsortering, information om hållbar utveckling i utbildning
och Krav och Rättvisemärkt kaffe.

2. Val av justeringsperson

Miljörådet beslutade att utse Anna Nistor tillsammans med
ordföranden att justera dagens protokoll.

3a. Föregående mötesprotokoll

Mats Lyberg påpekade en rättelse under punkt 3, sista
meningen: Miljörådet föreslår Lars-Erik Widahl som
representant vid diskussioner angående utemiljö vid SET, ej
som representant i Campusgruppen.

3b Uppföljning av föregående
mötesprotokoll

Peter Ferdinandsson meddelade att han ännu inte undersökt
om Halmstad kommun har några lokala miljömål.
Maj-Britt Bäck informerade att miljöbalksutbildningen
kommer att planeras från personalavdelningen i samarbete
med miljösamordnaren.
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Mats Lyberg informerade att införandet av ljusstyrning
fortgår som planerat och att det är bara hus T, N samt
biblioteket som återstår. Hus T kommer att få ljusstyrning
redan under sommaren och de övriga under hösten 2007.
Miljörådet uppdrog åt Peter Ferdinandsson att prata med
Magnus Taube om att gå ut med information om när det är
lämpligt att stänga av datorerna.
Maj-Britt Bäck informerade att Kvalitetsrådet initierat en
översyn av sammansättningen av miljörådet och Jämo-rådet.
Översynen kommer att göras under hösten 2007.

4. Rapport från GU besöket

De av Miljörådets medlemmar som var med på besöket på
Göteborgs Universitet informerade de övriga medlemmarna
om universitetets miljöarbete. Vi fick en övergripande
information om deras källsortering, miljöledningssystem,
miljömärkta kurser samt hur de arbetar med att synliggöra
miljöarbetet.

5. Rapport från Miljöundersökningen

Peter Ferdinandsson informerade om att
Miljöundersökningen via Quicksearch besvarades av 39 %
av personalen. Via fritextsvaren kunde man läsa att över
hälften önskade källsortering på sin arbetsplats med cirka en
tredjedel önskade bättre och tydligare information om
miljöarbetet som sker på högskolan.

6. Miljöutredning

Peter Ferdinandsson informerade om arbetet med
miljöutredningen. Rapporten kommer att skickas till
miljörådets ledamöter före midsommar för synpunkter.
Klassificering av direkta och indirekta miljöaspekter flyttas
fram till september.

7. Nästa möten

2007-09-12 kl 13.00. Plats Q 503

8. Övriga frågor
-Källsortering

Enligt handlingsplanen kommer Mats Lyberg och Peter
Ferdinandsson utarbeta och genomföra en plan för stegvis
införande av källsortering på högskolan under hösten 2007.

- Information om hållbar utveckling

Bertil Gustafsson informerade om Högre Utbildning för
Hållbar Utveckling (HU2) ett nätverk där man utarbetar
med frågan hållbar utveckling på lärosäten samt NLHU2 ,
ett projekt som arbetar fram strategier för lärandemål för
lärosäten.

- Krav-och Rättvisemärkt kaffe

Berti Gustafsson förslog att HH skulle som en
symbolhandling gå över till Krav- och Rättvisemärkt kaffe.
Miljörådet uppdrog åt Niklas Rosberg att undersöka

möjligheterna till om det är teknikiskt möjligt att byta ut
nuvarande kaffe/te mot dessa produkter.
Ordföranden tackade för vintern och vårens arbete och
önskade miljörådet en trevlig sommar.
Vid protokollet

Peter Ferdinandsson
Justeras

Anna Nistor

Maj-Britt Bäck
Ordförande

