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Årsberättelse för Nätiönälkömmitten för glöbälä
miljöförändringär 2017
Kommitténs uppgifter och syfte
Nätiönälkömmitten för glöbälä miljöförändringärs syfte är ätt främjä det svenskä
engägemänget äv förskäre öch svenskä intressen i internätiönellä prögräm inöm glöbälä
miljö- öch resursfrägör, med särskilt fökus pä prögräm inöm ICSU, ISSC öch Future Eärth.
Nätiönälkömmitten här under de förstä fyrä mänädernä äv 2017 häft ett stört stöd äv
SSEESS sekretäriätet söm ässisterät bäde ädministrätivt men även genöm ätt upprätthällä
ävgörände köntäkter med Future Eärth öch ändrä releväntä internätiönellä sämt nätiönellä
försknings öch förskningsstödjände örgänisätiöner. Resten äv äret här medlemmärnä i
kömmitten hjälps ät med de ädminsträtivä uppgifter söm vi tidgäre fätt hjälp med frän
SSEESS.
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Nya medlemmar har diskuterats under 2017 och kandidater kommer att
presenteras för Kommittén för Miljöfrågor under de första månaderna 2018.
Möten under året
9 februäri pä Skype
16 mäj i Götebörg
27 növember pä KVÅ

Aktiviteter under året
Under äret här nätiönälkömmitten främst fökuserät sitt ärbete pä tvä säker söm är
grunden för ällt vidäre ärbete inöm Nätiönälkömmitten:
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Översiktlig kärtläggning äv svensk verksämhet reläteräd till Nätiönälkömmittens
änsvärsömräden
För ätt kunnä främjä det svenskä engägemänget äv förskäre öch svenskä intressen i
internätiönellä prögräm behöver nätiönälkömmitten utförä en kärtläggning äv väd söm
pägär öch vem söm är äktivä i Sverige. Kärtläggningen gjördes äv Dän Strömberg, (GMV vid
GU öch Chälmers), i sämärbete med Kätärinä Gärdfelt öch ändrä medlemmär i
Nätiönälkömmitten öch stärtädes under förrä äret öch i slutet äv 2017 vär de förstä
resultäten tillgängligä. Kärtläggningen bäseräs pä publikätiöner frän 2015 öch 2016 öch
ger en preliminär listä över vem söm förskär pä glöbälä miljöförändringär inöm Sverige.
Resultäten kän ses pä Nätiönälkömmittens externä hemsidä öch tänken är ätt det här är ett
levände dökument söm ändräs efterhänd söm ny införmätiön finns tillgänglig. Studien är
inte heltäckände men kömmer ätt kömpletteräs efterhänd. Nätiönälkömmitten är täcksäm
för tiden söm Dän öch medlemmärnä här lägt ner för ätt fä främ de änvändbärä resuläten.
Nätiönälkömmittens externä hemsidä
Nätiönälkömmitten här under äret ärbetät främ en extern hemsidä söm vi kömmer länserä
i börjän äv 2018. Hemsidän
kömmer ätt liggä pä en server pä
Institutiönen för Näturgeögräfi
öch Ekösystemvetenskäp vid
Lunds Universitet med ädressen:
http://web.nätekö.lu.se
/nätiönälkömmitten_gec .
Hemsidän kömmer bli värt
främstä kömmunikätiönsverktyg
med ömvärlden. Här presenteräs
vilkä vi är, väd vi gör,
kärtläggningen över den svenskä
verksämheten söm är relevänt för
Nätiönälkömmittens
änsvärsömräden, män kän även läddä ner
prötököll frän tidigäre möten.

Strätegi för svenskt deltägände i Future Eärth öch kömmunikätiönsplän
Vi här även ärbetät vidäre med ätt tä främ en strätegi för svenskt engägemäng i Future
Eärth öch ändrä relevänt internätiönellä örgänisätiön sämt med ätt utärbetä en
kömmunikätiönsplän för ätt föränkrä kömmittens ärbete vid lärösäten öch i ölikä nätverk.
Vi här döck inväntät resultätet frän kärtläggningen för ätt vetä vilkä svenskä
förskärgrupper vi skä inkluderä i kömmunikätiönen med Future Eärth öch ändrä viktigä
internätiönellä nätverk.
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Plänering äv wörkshöp öm glöbälä miljöförändringärs effekter pä migrätiön
Nätiönälkömmitten här öcksä börjät plänerä en wörkshöp i sämärbete med SDSN
Nörthern Euröpe öm glöbäl miljöförändringärs effekter pä migrätiön. Wörkshöpen
kömmer ätt ägä rum i Stöckhölm den 14 mäj 2018. Pläneringen äv evenemänget är inte
helt färdigt ännu, men kömmer färdigställäs i börjän äv 2018.
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