Miljörådet

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2008-02-08

Tid

10.00-12.00

Plats

Q 503

Närvarande ledamöter

Bäck, Maj-Britt
Mattsson, Marie
Lyberg, Mats
Nilsson, Pernilla
Nistor, Anna
Tchilikov, Gerogi
Råberg, Sanna, studentrepresentant
Rolleberg, Kerstin, sekreterare
Från klockan 10.55 Rosberg, Niklas

Ej närvarande ledamöter

Gustafsson, Bertil

§ Ärende

Beslut eller åtgärd
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade
sammanträdet öppnat.

1. Fastställande av dagordning

Punkten Budget tas upp före
Punkten handlingsplan 2008/2009
Under övriga frågor:
De två senaste mötenas protokoll tas upp
Information om sammansättning av Miljörådet
Information om belysning i F-huset
Dagordningen godkändes med dessa förändringar.

2. Val av justeringsperson

Miljörådet beslutade att utse Pernilla Nilsson att justera
dagens protokoll.

3. Miljösamordnare Kerstin Rolleberg presenterar sig
Kerstin berättade om sin bakgrund, erfarenheter och vilka
förhoppningar hon har på arbetet som miljösamordnare.
4. Kvalitetsprogrammet för 2008

Maj-Britt Bäck presenterade Kvalitetsprogram för
Miljörådet för 2008, som framlagts för Kvalitetsrådet och
godkänts.

5. Uppföljningen av Handlingsprogram för 2006/2007
Kerstin Rolleberg presenterade Uppföljningen av
handlingsplanen med dess separata mål. Många av målen
föreslogs överföras till handlingsplan 2008/2009

Mats Lyberg redovisade hur långt man kommit i projektet
med källsortering och visade hur bild på
källsorteringsmöbel.
Miljörådet tillstyrkte att källsorteringsmöbler inhandlas
enligt offererat pris. Information skall gå ut när dessa
kommer på plats.
6. Miljörådets budget

Maj-Britt Bäck presenterade Miljörådets budget, som även
omfattar miljösamordnarens lön, ev utbildning och resor.
Ev kan anslag till display för energiförbrukning fås från
tidigare års ej utnyttjade medel.

7. Handlingsplan 2008/2009

Förslag att ingå i handlingsplan 2008/2009:
Utbildning för olika grupper, utbildningsmoduler ska
undersökas
Ta fram planering för utbildning tillsammans med
personalavdelningen
Cykeldag, ta med din cykel och få en översyn, trafiksäkerhet.
Delta/bevaka i Sopoperan som kommer i höst i
arrangemang av kommunen
Förbättra hemsidan och göra informationsplan för
miljörådet.
Sammanställa förteckningar över kopiatorer, skrivare och
datorer, som kan skriva ut dubbelsidigt/har det som default.
Kartlägga rutiner för uppfyllande av lagstiftning för vissa
verksamheter 2008.
Upprätta ett antal rutiner för uppfyllande av lagstiftning
2009
Inventering görs över samtliga närvarogivare.
Genomföra målet energidisplay i Q-husets entré.
Ta fram nyckeltal, som relativt lätt kan tas fram från
Högskolan ordinarie verksamhet. 2008/2009
Projektet med källsortering slutförs 2008
CITE:s förslag om avstängning av datorer, när det inte
används.
Varje sektion/avdelning bör inventera sin implementering
av Hållbar Utveckling.
Kartläggning av vad som behövs för att miljöcertifiera HH.
Miljösamordnaren presenterade sin ”handlingsplan” för
2008.
Förslag till handlingsplan 2008/2009 presenteras på nästa
möte.

8. Övriga frågor Protokoll

2007-09-12, inga kommentarer
2007-10-31, 4a. Det kan bli ganska betungande att
genomföra miljöutredning vartannat år. Kanske kan man ta
olika delar olika år.
Nyckeltal och information är förslag till den nya
handlingsplanen.
Förslag till handlingsplanen utöver ovanstående: Kampanj
för anställdas resor till och från arbetet.
Frågan om tjänstecyklar.
Förslaget ny resepolicy faller i o m att nya Riktliner och
föreskrifter för resor och resebeställningar vid Högskolan i
Halmstad antogs 2007-09-17

Övriga frågor: Nytt miljöråd

Beslut 2008-02-04. Arbetet beställdes av kvalitetsrådet.
Prorektor skall vara ordförande, men genom rektors beslut
är förvaltningschef Maj-Britt Bäck tillförordnad ordförande.
Uppdragstiden för nuvarande ledamöter i miljörådet utgår
2008-06-30. Den nya utses efter den nya ordningen. MajBritt initierar processen för tillsättning av nya ledamöter.

Övriga frågor: Belysning i F-huset

Det finns belysning som inte kan släckas. Mats Lyberg följer
upp detta.

9. Nästa möte

Tisdagen 2008-03-18 kl. 10.00-12.00 i Q503

__________________
Kerstin Rolleberg
Justeras
_______________________
Pernilla Nilsson

____________________________
Maj-Britt Bäck, ordförande

