Miljörådet

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2008-05-21

Tid:

10.00-12.00

Plats:

Q 503

Närvarande ledamöter:

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

Ej närvarande ledamöter:

Mattsson, Marie; Nilsson, Pernilla; Tchilikov, Georgi

§ Ärende

Beslut eller åtgärd
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade
sammanträdet öppnat.

1. Fastställande av dagordning

Dagordningen justerades och godkändes med tilläggen
8c Naturvårdsverkets förslag till uppföljning av miljöarbetet
8d Broschyr om miljöarbetet på Högskolan.

2. Val av justeringsperson

Miljörådet beslutade att utse Anna Nistor att justera dagens
protokoll.

3. Protokollet från föregående möte

Protokollet togs upp, och beslutades läggas till handlingarna.

4. Hemsidan

”Miljö” är nu en egen klickbar rubrik.
På hemsidan finns länkar till diverse dokument och till
externa hemsidor inom miljöområdet.
Miljöutredningen bör delas upp i dess delar.
Även länkar till examensarbeten som berör miljö och hållbar
utveckling infogas efterhand.

5. Lägesrapport för Handlingsprogram 2006/2007
43 källsorteringsmöbler skall komma vecka 24. Tekniska
avdelningen placerar ut dessa på preliminär plats.
Information införes i ZOOM och på Hemsidan när de
kommit. Info också på personalmötet 2008-06-03. Kontakt
tas med Studentkåren för information i Motvinden.
Respektive avdelning/verksamhet avgör själv vilka
fraktioner man vill sortera.
TA tar fram rutiner för hantering av sorterade fraktioner.

Rutiner för källsortering tas fram av TA tillsammans med
miljösamordnaren.
Miljösamordnaren fick i uppdrag att ta reda på hur kuvert
måste sorteras.
6. Handlingsplan 2008/2009

Förslaget till ny handlingsplan 2008/2009 diskuterades.
Miljösamordnaren skickar förslaget via mail till de
avdelningar/verksamheter/nämnd som är föreslagna som
projektägare av delar av handlingsplanen. Synpunkter
önskas inom en vecka.

7. Ny miljöpolicy

Vid första mötet till hösten bildas en arbetsgrupp som skall
arbeta med en ny miljöpolicy, med vision, åtagande,
övergripande mål mm. Frågan tas även upp i Kvalitetsrådet.

8. Övriga frågor

8a. Högskolan i Halmstad deltar som utställare i Sopoperans
mässa 9-14 september 2008. Samtliga sektioner har fått
förfrågan att deltaga. Bl a skall Högskolans kurser som
behandlar miljö och hållbar utveckling samt examensarbeten
inom området visas.
Kostnader: Tas ur miljörådets budget.
8b. Miljösamordnaren rapporterade från MLUH-träffen i
Lund 2008-03-31.
Process inför att ev. miljöcertifiera högskolan i Halmstad
diskuteras till hösten.
8c. Naturvårdsverket har kommit med ett förslag på hur
Högskolor och Universitet skall rapportera sitt miljöarbete.
Där i ligger energianvändning, resor och upphandling.
TA beaktar miljökrav vid nya upphandlingar.
Vid ny upphandling av tjänsteresor föreslås att rapportering
till Högskolan av CO2-utsläpp för resorna skall ingå i
upphandlingen.
8d. Sanna Råberg har gjort en liten broschyr om Högskolan
i Halmstads miljöarbete. Det beslutades att denna skall
tryckas upp av Tekniska Avdelningen för utdelande vid
Utexpo och på Sopoperan. Kostnad: tas från Miljörådets
budget.

9. Nästa möte

Kallas till när de nya ledamöterna i Miljörådet tillsatts.

___________________________
Kerstin Rolleberg, miljösamordnare
Justeras
____________________________
Anna Nistor

____________________________
Maj-Britt Bäck, ordförande

