HÖGSKOLAN I HALMSTAD
MILJÖRÅDET

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2008-09-18

Tid:

13.00-15.00

Plats:

Q 503

Närvarande ledamöter:

Bäck, Maj-Britt, ordförande
Florén, Henrik
Widahl, Lars-Erik
Lyberg, Mats
Helena Swanling
Nistor, Anna
Rolleberg, Kerstin, sekreterare
Andersson, Camilla, studentrepresentant
Nyholm, Sofia, studentrepresentant

Ej närvarande ledamöter:

Middelboe, Poul; Nilsson, Pernilla; Werner, Sven

§ Ärende

Beslut eller åtgärd
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade
sammanträdet öppnat.

1. Fastställande av dagordning

Dagordningen justerades och godkändes med behandling av
paragraf 6 och 7 i omvänd ordning.

2. Val av justeringsperson

Miljörådet beslutade att utse Lars-Erik Widahl att justera
dagens protokoll.

3. Presentation av miljörådets medlemmar

Vid detta första miljörådet med den nya sammansättningen
gjordes en presentation av miljörådets medlemmar

4. Miljörådets uppgifter

Ordföranden gick igenom Miljörådets uppgifter

5. Högskolan organisation

Ordförande förklarade Högskolan i Halmstads organisation

6. Budget

Ordföranden redogjorde för Miljörådets budget.

7. Miljöledningssystemet

Miljöledningssystemet har uppdaterats med ny
miljörådsorganisation, och en ny handlingsplan för 20082009.

8. Den nya handlingsplanen

Handlingsplanen 2008-2009 genomgicks och diskuterades.

9. Rapport från Sopoperan

Sopoperan var ett bra arrangemang, där Operan
marknadsfördes bra, medan mässan kom i skymundan.
Vi bör marknadsföra arrangemang för miljö och hållbar
utveckling bättre inom högskolan.
Vid denna typ av arrangemang bör Miljörådet bjudas in

10. Lägesrapport för källsorteringen

Källsorteringen har slagit väl ut och synliggjort Högskolans
miljöarbete.
Tekniska avdelningen tittar på en lösning med stora mer
centrala behållare för papper och brännbart för studenterna.
Ett problem är att Högskolan ur återvinningssynpunkt hos
Hem är ett företag, där hårdplast skall sorteras som
brännbart. Privatpersoner skall sortera ut förpackningar av
hårdplast. Kontakt tas med Hem för att se vad som går att
göra.

11. Lägesrapport stänga datorer

I stort sett klart med studentdatorerna. CITE har provkört
med olika typer av uppstart för uppdateringar.

12. Mätning av miljöpåverkan

Idag får vi besked om volymer och koldioxid från de flesta
leverantörerna av elektricitet, värme och kyla, samt antal mil
för resor av olika slag.
Nyckeltal för dessa tas fram och följs upp årligen, med
miljöutredningen som bas.

13. Vad skall vi arbeta med/prioritera

Nyckeltal som synligt kan visa miljöpåverkan, såsom hur
mycket papper vi förbrukar per månad inom resp
sektion/enhet/verksamhet.
Miljökampanjer för att öka medvetenheten
Nätkonferenser för att minska resandet

14. Ny miljöpolicy

Miljösamordnaren tar inför nästa möte fram de krav som
ställs på Högskolan angående miljöpolicy och på
miljöpolicyn i sig.

15. Nästa möte

Nästa möte hålls 21/10 2008 kl. 10.00-12.00 i Q503.
Kallelse skicka även per post till studentrepresentanter.

___________________________
Kerstin Rolleberg, miljösamordnare
Justeras
____________________________
Lars-Erik Widahl

____________________________
Maj-Britt Bäck, ordförande

