Swedish National Committee for Global Environmental Change

Protokoll för sammanträde 13 feb 2018
Svenska nationalkommittén för globala miljöförändringar

Närvarande ledamöter:
Agneta Andersson, Umeå universitet
Annelie Ekblom, Uppsala universitet
Birgitta Evengård, Umeå universitetssjukhus
Katarina Gårdfeldt, Chalmers tekniska högskola
H-C Hansson, Stockholms universitet
Margareta Johansson, Lunds universitet
Gunnar Köhlin, Göteborgs universitet
Lennart Olsson, Lunds universitet
Lize-Marié van der Watt, Kungliga Tekniska Högskolan

Ej närvarande
Johanna Björklund, Örebro Universitet
Per Krusell, Stockholms Universitet
Semida Silveira, KTH
§1.

Mötets öppnande

Margareta Johansson förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av mötessekreterare

Birgitta Evengård valdes till mötessekreterare.

§3.

Val av justerare

Gunnar Köhlin valdes till justerare.

§4.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
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§5.

Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och skickas för arkivering på KVA och finns också tillgängligt
på vår hemsida.

§6.

Nya medlemmar i nationalkommitéen

Totalt har Margareta kontaktat sex personer och alla har tackat ja till att bli nya medlemmar i
nationalkommittéen:







Louise Karlberg – SEI
Carl Folke – Ledamot i Kommittén för Miljöfrågor
Helena Nordenstedt, KI
Bertil Forsberg, Umeå universitet
Helena Lindholm Schultz, Göteborg universitet
Eva Friman, Swedesd, Uppsala universitet.

Margareta har fått in cv från tre personer (och inväntar cv från två personer). Så fort de sista CV har
inkommit kommer Margareta att skicka dessa till Kommittén för Miljöfrågor som sedan skickar vidare
till Akademirådet för beslut. Väntar beslut innan Nationalkommitténs nästa möte, så alla nya
medlemmar har blivit informerade om mötesdatum i maj.
Kvar att göra är för Katarina och Margareta att kontakta FORMAS. Det kommenterades att detta
brådskar då FORMAS alltmer framstår som den organisation inom området som har en framträdande
roll i Sverige.

§7.

Samarbete med Future Earth – resultat av diskussioner

HC och Margareta hade ett möte med Wendy Broadgate, Erik Pihl och Annica Renberg från Future
Earth kontoret Stockholm den 2 Februari. Vi konstaterade att vi bör göra mer ihop och ett förslag från
Future Earth var att använda oss av deras ”Open Network” portal. Vi bjöd in Erik Pihl till vårt nästa
möte där han kommer presentera portalen och så kan Nationalkommittén bestämma om det är något
som vi önskar använda eller ej. Vi kommer även diskutera andra möjligheter för framtida samarbeten.
Ett livligt samtal utbröt om utvecklingen inom Future Earth som fått ny dynamisk VD och
utvecklingen får följas. Fortsatt samtal vid nästa sammanträde med Erik Pihl.

§8 Symposium om Globala Miljöförändringar och Migration den 14 maj, samarbete mellan NK och
SDSN
I samband med att SDSN i Göteborg ska arrangera globala Sustainable Development Solutions
Network Leadership Council i Stockholm så kommer vi samarrangera ett symposium om Globala
Miljöförändringar och migration den 14 maj i Sidas lokaler. Anna Nordén på SDSN har arrangerat
lokal, fika och även föreslagit två talare (Clarisse Kehler Siebert och Biljana Macura från SEI, de
kommer att hålla ett 20 min tal kring kopplingen mellan klimat och migration). Nationalkommittén
2(4)

Swedish National Committee for Global Environmental Change

har ombetts att komma med förslag till två talare och även att söka pengar för att ta hit talarna (från
KVA). Carl Folke föreslog att man kanske kunde bjuda in Neil Adger från Exeter University (som
också jobbar med migration, urbanisering o globala miljöförändringar). Det måste vara
populärvetenskapliga presentationer. En grupp bestående av Lennart Olsson och Lize-Marie van der
Watt kommer att utarbeta ett förslag och presentera det för Anna Nordén och kommer även att skicka
in en ansökan om bidrag till KVA.

§9 Gemensam publikation
Vid förra mötet kom det upp ett förslag på att göra en gemensam publikation från Nationalkommittén.
Semida skickade ut en förfrågan till kommitténs medlemmar och resultatet var det för tillfället ej är
aktuellt pga för stor spretighet i förslagen. Dock framfördes att man önskar se förslagen och höra mer
detaljer om detta vid nästa möte. Margareta tillskriver Semida om detta.

§10 Nationalkommiténs årsberättelse
Den 1 mars ska Nationalkommittén skicka in sin årsberättelse till KVA. Margareta har cirkulerat ett
utkast. Alla medlemmar skickar sina kommentarer senast den 26 Februari till Margareta som sedan
skickar in den till KVA senast den 28:e februari.

§11.

Nationalkommiténs hemsida

Vår externa hemsida ligger nu ute på adressen: http://web.nateko.lu.se/nationalkommitten_gec/ Den är
ännu bara ett skal som behöver fyllas med info, så den är ej länkad från KVAs hemsida ännu. Alla
medlemmar uppmuntras att kommentera och jobba vidare med att fylla hemsidan med information.
Bland annat diskuterades livligt definitionen av globala miljöförändringar och Birgitta framförde
förslag om en viss koncis historisk översikt över utvecklingen med referenser. Katarina, H-C, Gunnar
och Lennart kommer bilda en arbetsgrupp som kommer jobba med detta och presenterar vid nästa
möte.

§12. Nästa möte 22 maj
Nästa möte kommer vi ha den 15 eller 22 maj. Margareta sänder ut doodle.

§13.

Övriga frågor

Birgitta nämnde möjligheten om ett framtida seminarium om hälsa och miljöförändringar, ev
tillsammans med SIGHT och Läkaresällskapet.
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§14.

Mötets avslutande

Margareta avslutade mötet.

Vid protokollet

Birgitta Evengård

Justeras

Justeras

Margareta Johansson

Gunnar Köhlin
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