Swedish National Committee for Global Environmental Change

Protokoll för sammanträde 22 maj 2018
Svenska nationalkommittén för globala miljöförändringar

Närvarande ledamöter:
Agneta Andersson, Umeå universitet
Bertil Forsberg, Umeå universitet
Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekretariatet
H-C Hansson, Stockholms universitet
Margareta Johansson, Lunds universitet
Louise Karlberg, SEI
Lennart Olsson, Lunds universitet
Semida Silveira, KTH (på Skype)
Lize-Marié van der Watt, Kungliga Tekniska Högskolan
Erik Pihl (§8, Future Earth, ej röstberättigad, via Skype)
Ruben Zondervan (§8, Lunds Universitet, ej röstberättigad)
Ej närvarande
Johanna Björklund, Örebro universitet
Annelie Ekblom, Uppsala universitet
Birgitta Evengård, Umeå universitetssjukhus
Carl Folke, Beijer Institute
Eva Friman, SWEDESD, Uppsala Universitet
Per Krusell, Stockholms universitet
Gunnar Köhlin, Göteborgs universitet
Helena Lindholm, Göteborgs universitet
Helena Nordenstedt, Karolinska Institutet
§1.

Mötets öppnande

Margareta Johansson förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av mötessekreterare

Katarina Gårdfeldt valdes till mötessekreterare.

§3.

Val av justerare

Louise Karlberg valdes till justerare.
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§4.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§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 nationalkommittén

På Akademistyrelsemötet den 22 mars togs beslut att följande personer är invalda som 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.

KVA tog upp invalsförslagen som fyllnadsval tom 31 dec 2018, så att alla ledamöter vid kommande
inval/omval (1 jan 2019 och framåt) får samma mandatperioder (se punkt 7).

§7. Omval av Nationalkommittéen
Den 31 December 2018 löper mandatperioden ut för vår Nationalkommitté. Vi ska utarbeta ett förslag
på omval och lämna in till Miljökommittén som sedan skickar förslaget vidare till Akademistyrelsen.
Förslaget ska tas av akademistyrelsen senast den 15:e november.
 Margareta kommer skicka ut förfrågan till samtliga ledamöter om intresse finns för att sitta
kvar i kommitten en ny mandatperiod (tre år från och med 1 jan 2019 till 31 dec 2021).
Margareta sammanställer svaren.
Utöver de nuvarande ledamöterna föreslogs även följande personer som potentiella nya medlemmar i
Nationalkommittén:
-

Sverker Sörlin, KTH
Mikaael Klintman, Lunds Universitet (Sociolog)
Andreas Malm, Lunds Universitet (Humanekolog)
Åsa Persson, SEI (Statsvetare)
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 När vi har sammanställt svaren från nuvarande ledamöter, så kommer vi att återkomma
angående eventuella nya medlemmar.

§8.Samarbete med Future Earth
Erik Pihl (Future Earth) presenterade Future Earths ”Open Network” portal via Skype. Future Earth
har skapat ett nätverk för att ha ett interaktiv globalt öppet nätverk. Nyttan med nätverket är att man är
en del av ett större nätverk. Nätverket har förnärvarande 6000 användare med ca 110 personer
engagerade från Sverige. Future Earth ser att nationalkommitten kan använda plattformen för att
komma ikontakt med svenska användare som har intresse för kommittén.
 Kommittén ska undersöka om plattformen verkar användbar för oss och återkomma till Erik
Pihl.
Ruben Zondervan (avdelningschef för Earth System Governance internationella projektkontor i Lund)
var också inbjuden att berätta om sin erfarenhet inom Future Earth. Ruben har arbetat med Future
Earth i många år och har i mellan åt haft svårt att se fördelarna med att vara knuten till Future Earth.
Angående Nationalkommittér har Ruben väldigt positiva erfarenheter från Tyskland och han tipsade
därför om att vi kunde kolla på det tyska systemet med Nationalkommittér inför vårt nästa möte.
 Margareta kommer kolla upp det tyska systemet för Nationalkommittér.

§9 Rapportering från Symposium om Globala Miljöförändringar och Migration som hölls den 14 maj
I samband med att SDSN i Göteborg arrangerade globala Sustainable Development Solutions Network
Leadership Council i Stockholm så samarrangerade vi ett symposium om Globala Miljöförändringar
och Migration den 14 maj i Sidas lokaler. Nationalkommittén bistod med två talare (Lennart Olsson
och Francois Gemenne) och sökte även pengar från KVAs extra anslag för att täcka deras
omkostnader. Vi beviljades ett anslag på 12,700 kr vilket täckte kostnaderna för talarna. Seminariet
var välbesökt och väldigt lyckat generellt.
 Kommittén beslutade att även i framtiden söka samarbetspartners för att kunna samarrangera
symposium i relevanta frågor (se övriga frågor).

§10 Gemensamma publikationer
Bokprojekt
Vi har tidigare diskuterat en gemensam publikation från Nationalkommittén och en förfrågan om
intresse fanns bland medlemmarna har nu sammanställts. Det första som diskuterades var
publikationens målgrupp. Kommittén kom överens om att en publikation på Universitetsnivå för till
exempel masterstudenter vore lämpligt. HC föreslog att publikationen kunde handla om
luftföroreningar och dess betydelse för samtliga/flertal miljömål inklusive positiva och negativa

3(5)

Swedish National Committee for Global Environmental Change

konsekvenser. HC föreslog även ”energisystemets utveckling i Sverige de närmsta 20 åren” som ett
tänkbart tema. Diskussionen kommer fortsatta vid nästa möte.
Debattartiklar
Lennart föreslog att debattartiklar kanske är en lämpligare kanal för kommittén än ett bokprojekt eller
vetenskapliga artiklar vilket innebär mycket stort åtagande vilket kan bli svårt att få till utan externa
medel. Bertil föreslog en artikel som belyser nödvändigheten av att belysa helhetsperspektiv inom
olika förslag om lösningar. Louise föreslog en studie om vad som behövs för att ställa om det svenska
samhället.
Lennart föreslår en debattartikel i augusti som vädjar till folk att tänka på de långsiktiga framtidsfrågor
istället för kortsiktiga politiska vinningar. Klimatfrågan måste lösas men det är extremt viktigt HUR vi
löser den.
 HC initierar förslag om utkast till debattartikel, Bertil, Lennart, Louise, Katarina är med i en
grupp som ger synpunkter innan presentation av förslaget till hela kommitteen. Louise har
kontakt med journalist på SvD.

§11 Nationalkommitténs årsberättelse
Den 1 mars skickade Nationalkommittén in sin årsberättelse till KVA som har godkänts.

§12.

Nationalkommitténs hemsida

Vår externa hemsida ligger ute på adressen: http://web.nateko.lu.se/nationalkommitten_gec/ . Det
finns inte någon ny aktivitet att rapportera sedan förra mötet så vi har fortfarande bara ett skal på en
hemsida.





Margareta kommer uppdatera hemsidan med nya medlemmar
Margareta kommer uppdatera hemsidan med nya dokument
Katarina kommer att arbeta med sidan om ”vem gör vad”
Ett arbetslag kommer arbeta med ”Historik” delen av hemsidan. Katarina kommer
sammankalla till detta.

§13. Nästa möte
Vi planerar att ha ett Skypemöte i September och ett möte på KVA i november.
 Margareta sänder ut två doodle polls för att bestämma datum.

§13.

Övriga frågor

Kommitténs framtida samarbete med FORMAS.
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Katarina har bokat möte med Generaldirektören för FORMAS Ingrid Petersson och kommer då ha en
diskussion om hur Nationalkommittén och FORMAS kan samarbeta.
SDSN Nästa års Workshop
SDSN kommer att anordna en workshop i oktober 2019. Med tanke på det väldigt positiva samarbetet
med årets workshop så vill kommittén gärna se liknande samarbete i framtiden med.
 Katarina kommer hålla oss uppdaterade med mer info när detta finns tillgängligt.
Samarbete med andra Nationalkommittér
Bertil frågade om det fanns något samarbete med andra Nationalkommittér framför allt för att
samordna event.
 Margareta kommer kolla upp detta och komma med förslag till nästa möte.

§14.

Mötets avslutande

Margareta avslutade mötet.

Vid protokollet

Katarina Gårdfeldt

Justeras

Justeras

Margareta Johansson

Louise Karlberg
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