Miljörådet

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2008-03-18

Tid:

10.00-12.00

Plats:

Q 503

Närvarande ledamöter:

Bäck, Maj-Britt, ordförande
Mattsson, Marie
Rosberg, Niklas
Bertil Gustafsson
Nistor, Anna
Lyberg, Mats
Tchilikov, Gerogi
Råberg, Sanna, studentrepresentant
Rolleberg, Kerstin, sekreterare

Ej närvarande ledamöter:

Nilsson, Pernilla

§ Ärende

Beslut eller åtgärd
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade
sammanträdet öppnat.

1. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

2. Val av justeringsperson

Miljörådet beslutade att utse Bertil Gustafsson att justera
dagens protokoll.

3. Protokollet från föregående möte

Protokollet togs upp, och beslutades läggas till handlingarna.

4. Hemsidan

Miljö bör vara en egen klickbar rubrik.
På hemsidan länkas till Miljöutredningen 2006, Miljöpolicyn,
protokoll från möten samt handlingsplanen när den blir klar.
Även verkställda projekt läggs ut.

5. Lägesrapport för Handlingsprogram 2006/2007
Miljöutbildningsmoduler för lärare, personal och studenter
utreds till nästa möte. Skrivelse skickas till UN för att få
utrett vad som har hänt för de 35 000 som betalts ut till
UN?
43 källsorteringsmöbler har beställts. Dessa beräknas
komma före sommaren. Information införs i ZOOM och
på Hemsidan när de kommit. Kontakt tas med Studentkåren
för information i Motvinden. Respektive
avdelning/verksamhet avgör själv vilka fraktioner man vill
sortera. Tekniska avdelningen tar fram en lista på vilka

fraktioner som Högskolan kan sortera. Denna information
läggs också på hemsidan.
Miljösamordnaren kontaktar ”hem” för att diskutera
källsortering och kostnadsansvar.
Miljö finns med i statens ramavtal för upphandlingar, vilket
högskolan i Halmstad använder. Det är viktigt att även
sektionerna följer dessa. Högskolan ser över att upphandling
görs enligt lag.
6. Handlingsplan 2008/2009

Förslaget till ny handlingsplan 2008/2009 diskuterades.
Till nästa möte skall miljösamordnaren ha haft kontakt med
dem som är aktuella för projekt i den nya handlingsplanen.
Förslaget skickas till medlemmarna i miljörådet före mötet.
Miljösamordnaren tar fram en enkel mall att användas vid
uppläggning av projekten i nya handlingsplanen.
Ordförande kontaktar rektor om Sopoperan som kommer i
höst.

7. Övriga frågor

7a. Frågan om Kemrisk hänvisas till SET Natur.

8. Nästa möte

Onsdagen 2008-03-21 kl. 10.00-12.00 i Q503

__________________
Kerstin Rolleberg
Justeras
_______________________
Bertil Gustafsson

____________________________
Maj-Britt Bäck, ordförande

