Swedish National Committee for Global Environmental Change

Protokoll för sammanträde 3 Oktober 2018
Svenska nationalkommittén för globala miljöförändringar

Närvarande ledamöter:
Annelie Ekblom, Uppsala universitet
Eva Friman, SWEDESD, Uppsala Universitet
Bertil Forsberg, Umeå universitet
Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekretariatet
Margareta Johansson, Lunds universitet
Louise Karlberg, SEI
Gunnar Köhlin, Göteborgs universitet
Helena Lindholm, Göteborgs universitet
Helena Nordenstedt, Karolinska Institutet
Semida Silveira, KTH
Lize-Marié van der Watt, Kungliga Tekniska Högskolan

Ej närvarande
Agneta Andersson, Umeå universitet
Johanna Björklund, Örebro universitet
Birgitta Evengård, Umeå universitetssjukhus
Carl Folke, Beijer Institute
H-C Hansson, Stockholms universitet
Per Krusell, Stockholms universitet
Lennart Olsson, Lunds universitet

§1.

Mötets öppnande

Margareta Johansson förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av mötessekreterare

Anneli Ekblom valdes till mötessekreterare.

§3.

Val av justerare

Helena Nordenstedt valdes till justerare.

1(5)

Swedish National Committee for Global Environmental Change

§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.

Omval av nationalkommittén

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 skickade ut en sen förfrågan till alla medlemmar för att höra vem som vill vara kvar som
medlem och vem som önskar avgå. Än så länge har 12 personer svarat varav 2 önskar att avgå. Det är
Per Krusell och Carl Folke (de båda ledamöterna i kommittén för miljöfrågor) som önskar sluta vilket
innebär att vi behöver hitta nya kandidater from kommitten för miljöfrågor för att ersätta Per och Carl.
Margareta presenterade listan med medlemmar och följande medlemmar Anne-Sophie Crépin och
Daniel Conley föreslogs bli kontaktade för att fråga om de var intresserade av att vara med i vår
Nationalkommitté.
 Margareta kommer kontakta Anne-Sophie och Daniel och höra om de är intresserade av att
vara med i vår kommitté.

§7.Nya medlemmar i nationalkommittén
På förra mötet föreslogs 4 nya namn som potentiella medlemmar i Nationalkommittén:
-

Sverker Sörlin, KTH
Mikael Klintman, Lunds Universitet (Sociolog)
Andreas Malm, Lunds Universitet (Humanekolog)
Åsa Persson, SEI (Statsvetare)

Vi beslutade att avvakta tills alla nuvarande ledamöter bekräftat om de vill bli nyinvalda och tills
Anne-Sophie Crépin och Daniel Joseph Conley svarat på förfrågan innan vi kontaktar nya tänkbara
medlemmar. I nästa steg kan vid diskutera nya medlemmar. På mötet föreslogs ytterligare ett namn
Jakob Granit.
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§8. Samarbete med FORMAS
Katarina har ännu inte haft möte med Generaldirektören för FORMAS Ingrid Petersson, men kommer
träffa henne för att fråga om Formas strategi när det gäller Future Earth och även hur Formas ser på
Nationalkommitténs roll.
 Katarina kommer ta kontakt med Ingrid för att sätta upp ett möte i Luleå i samband med IPs
besök i höst.

§9. Nationalkommitténs arbete det kommande året
Vi hade en allmän diskussion om Nationalkommitténs roll och kommande arbete. Vi diskuterade
också att verka mer strategiskt, tex i relation till kommande forskningsproposition och där ligga ett
steg före. Exempelvis genom att kontakta departementet för att höra deras tidsplan och vara mer
proaktiv.
Andra sätt att verka mer strategisk kan vara 1) att dela och verka mot riksdagens utskott genom en
direkt dialog 2) att påverka utskotten att sätta igång processer/utredningar tillsammans med
nationalkommittén.
Problemet med hur internationalisering är definierad som regeringsuppdrag togs upp där uppdraget
kan omformuleras till att inte uppmana till faktiska resor, men intresset var svagt för att driva just
denna fråga.
Vi diskuterade också huruvida vi ska samordna vårt arbete och utspel med andra nationalkommittéer
och hur, detta föranlett av nyligen publicerad debattartikel där det efterlystes samråd. Fråga ställdes
om det finns riktlinjer på KVA kring detta.
 Helena Lindholm kommer kontakta ubildningsdepartement för att höra hur deras tidsplan ser
ut och återkoppla till nästa möte.
 Margareta ska skriva till KVA och höra om det finns riktlinjer för samarbete mellan de olika
nationalkommittérna tills nästa möte.
§10 Gemensamma publikationer – bok
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
konsekvenser. HC föreslog även ”energisystemets utveckling i Sverige de närmsta 20 åren” som ett
tänkbart tema.
Under mötet fortsatta diskussionen om en ev gemensam bok, just nu svagt intresse bland ledamöter.
Här behövs det en finansiering om detta ska vara realistiskt. Vi avvaktar alltså denna punkt.

3(5)

Swedish National Committee for Global Environmental Change

§11 Gemensamma publikationer – debattartikel
Vid förra mötet föreslogs att vi skulle skriva en debattartikel. Diskussionen relaterades till kommitténs
strategiska arbete och det beslutades att debattartiklar kan skrivas först när vi fokuserat mer på
strategiska frågor och påverkan i utskott och med departement.

§12 SDSN workshop 2019 och andra workshops tex med andra nationalkommittér
SDSN Northern Europe kommer arrangera en workshop kring hållbara lösningar i anslutning till
Aerosol 2019 konferensen. Katarina informerade om att det kommer att hållas ett sidoevent ”solution
for air pollution”. Det föreslogs att Nationalkommittén är iblandad i detta sidoevent.
 Katarina förmedlar kontakt med arrangören till Bertil.
 Bertil kontaktar Christoffer Boman som tänkbar talare

§13.

Nationalkommitténs hemsida

Vår externa hemsida ligger ute på adressen: http://web.nateko.lu.se/nationalkommitten_gec/ . Denna
behöver byggas upp och uppdateras. Den kartläggning som Katarina Gårdefeldt har lett kommer
läggas ut på hemsidan, men med påpekande om att den inte är fullödig och snarast ska ses som en
början till en inventering. Förslag att lägga till en kort bakgrund till varför nationalkommittén
startades. Även förslag att bygga ut sektionen ”om oss”. Uppmaning också att skicka foton till
hemsidan som illustrerar globala miljöförändringar.
Diskussion även om ambitionsnivå dvs ska det vara en levande sida, men diskussion om att det skulle
vara mer realistiskt att ha en statisk hemsida eftersom vi inte har ngn som kan sköta sidan i nuläget.
Beslut om att bibehålla det upplägg hemsidan just har. Men förslag att lägga till en lista med relevanta
organisationer (delvis med hjälp av kartläggningen) som läggs som punkt till nästa möte.
 Margareta uppdatera hemsidan med mötesanteckningar och nya medlemmar
 Katarina komma med förslag till text till inventeringen
 Alla: skicka foton (helst landskapsformat) som vi kan använda på vår hemsida.
§13. Nästa möte
Kommer hållas kl 10-16 den 19 november på KVA.

§13.

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§14.

Mötets avslutande

Margareta avslutade mötet.
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Vid protokollet

Anneli Ekblom

Justeras

Justeras

Margareta Johansson

Helena Nordenstedt
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