Swedish National Committee for Global Environmental Change

Protokoll för sammanträde 19 nov 2018
Svenska nationalkommittén för globala miljöförändringar

Närvarande ledamöter:
Anne-Sophie Crepin, Beijer Institute
Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekretariatet (Skype)
H-C Hansson, Stockholms universitet
Margareta Johansson, Lunds universitet
Gunnar Köhlin, Göteborgs universitet
Helena Nordenstedt, Karolinska Institutet

Ej närvarande
Agneta Andersson, Umeå universitet
Johanna Björklund, Örebro universitet
Annelie Ekblom, Uppsala universitet
Birgitta Evengård, Umeå universitetssjukhus
Carl Folke, Beijer Institute
Bertil Forsberg, Umeå universitet
Eva Friman, SWEDESD, Uppsala Universitet
Louise Karlberg, SEI
Per Krusell, Stockholms universitet
Helena Lindholm, Göteborgs universitet
Lennart Olsson, Lunds universitet
Semida Silveira, KTH
Lize-Marié van der Watt, Kungliga Tekniska Högskolan
§1.

Mötets öppnande

Margareta Johansson förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av mötessekreterare

HC Hansson valdes till mötessekreterare.

§3.

Val av justerare

Anne-Sophie Crepin valdes till justerare.
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§4.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§5.

Godkännande av föregående mötesprotokoll

Kommittén är beslutför när ordförande eller vice ordförande och minst hälften av övriga ledamöter är
närvarande vilket inte är fallet så vi kommer skicka ut den här frågan på beslut via email.
Mötesprotokollet godkändes per capsulam den 14 december 2018.

§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.
13 medlemmar har valt att ställa upp för ytterligare en mandatperiod och fem har valt att avgå (se
tabell nedan). De båda ledamöterna i kommittén för miljöfrågor, Per Krusell och Carl Folke önskar
båda sluta. Margareta kontaktade som avtalat Anne-Sophie Crépin och Daniel Conley. Anne-Sophie
tackade ja medan Daniel dessvärre inte hade möjlighet att delta. I fredags fick Margareta veta att
Louise Karlberg kommer sluta sin tjänst och att hon inte har möjlighet att fortsätta i
Nationalkommittén i sin nya tjänst, så från 1 januari har kommittén 13 medlemmar.
Namn
Agneta Andersson, Umeå universitet
Anneli Ekblom, Uppsala universitet
Bertil Forsberg, Umeå universitet
Birgitta Evengård, Umeå universitetssjukhus
Carl Folke, Beijer Institute
Eva Friman, SWEDESD, Uppsala Universitet
Gunnar Köhlin, Göteborgs universitet
H-C Hansson, Stockholms universitet
Helena Lindholm, Göteborgs universitet
Helena Nordenstedt, Karolinska Institutet
Johanna Björklund, Örebro universitet
Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekretariatet
Lennart Olsson, Lunds universitet
Lize-Marié van der Watt, Kungliga Tekniska Högskolan
Louise Karlberg, SEI
Margareta Johansson, Lunds universitet
Per Krusell, Stockholms universitet
Semida Silveira, KTH

Ja
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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 Margareta kommer kontakta Miljökommittén för att fråga vem som kan tänkas bli en ny
representant i vår kommitté.

§7.Nya medlemmar i nationalkommittén
Sedan tidigare har fem nya personer föreslagits som potentiella medlemmar i Nationalkommittén:
-

Sverker Sörlin, KTH
Mikael Klintman, Lunds Universitet (Sociolog)
Andreas Malm, Lunds Universitet (Humanekolog)
Åsa Persson, SEI (Statsvetare)
Jakob Granit, Havs och vattenmyndigheten

Det konstaterades också att det hade varit bra att ha en representant från FORMAS som medlem och
John Tumpanes namn nämndes.
 Vi föreslår att gå vidare med Sverker, Mikael, Åsa och Jakob. Margareta kommer skicka ut
detta på per capsulam beslut. Beslut togs den 14:e december.
 Katarina kommer rådfråga IP angående vem som skulle kunna vara en bra representant från
FORMAS.

§8. Samarbete med FORMAS
Katarina har haft två inbokade möten med IP men har dessvärre blivit sjuk och ej kunnat delta.
 Katarina kommer ringa IP och bestämma ett nytt möte med henne.

§9. Samarbete med andra Nationalkommittér
Vid förra mötet bestämdes att Margareta skulle ta kontakt med KVA för att fråga om det fanns några
riktlinjer för samarbete med andra Nationalkommittér. Det fanns det inte. Däremot skulle KVA kalla
till ett möte i mars för ordföranden och vice ordföranden i Nationalkommittéerna för genomgång och
diskussion. KVA tänker dela upp kommittéerna i tre grupper och kalla de som de tror kan ha nytta av
ett samarbete till ett gemensamt möte.
 Margareta och Katarina försöker delta och informerar vid vårt möte i maj.

§10. Nationalkommitténs arbete det kommande året
Vi kommer anordna en SDSN workshop i samband med EAC 2019 (se nedan §11). Vi diskuterade om
det fanns medel att söka från KVA för denna workshop. Vi uppmuntrar alla medlemmar att inbegripa
kommitten i olika workshopsplaner eftersom det här är ett väldigt effektivt sätt för kommittén att bidra
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med kunskap men inte behöver ta det orgnisatoriska ansvaret. Kom även ihåg att berätta om
kommande relevanta konferenser, workshops och föreläsningar.
Vi ska arbeta med att få färdigt vår hemsida så att vi kan länka den från KVAs hemsida (se nedan
§12).
Länken till Future Earth är fortfarande inte helt tydlig, men HC kommer fortsätta informera och
vidarebefordra mejl som är relevanta.
Det mer strategiska arbetet jämtemot utbildningsdepartementet som kom upp vid förra mötet kommer
diskuteras vid nästa möte eftersom Helena Lindholm som har kontaktat ubildningsdepartement för att
höra hur deras tidsplan ser ut inte kunde delta vid detta möte.

§11.

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 inblandad i detta sidoevent. Katarina har
skickat info till Bertil om detta och Bertil har arrangerat så att Christoffer Boman kommer tala vid
workshopen. HC föreslog ytterligare ett namn.
 HC skickar namnförslag till Katarina som skickar vidare till organisatörerna.
 Margareta skriver till Therese Tietjens angående stöd för workshop

§12.

Nationalkommitténs hemsida

Vår externa hemsida ligger ute på adressen: http://web.nateko.lu.se/nationalkommitten_gec/ . Denna
behöver byggas upp och uppdateras. Hemsidan har uppdaterats med mötesanteckningar och info om
nya medlemmar. Hemsidan kommer fortsätta att uppdateras så att den kan länkas till KVAs hemsida i
början av nästa år.







Skicka in bilder till hemsidan
Skicka era synpunkter på hemsidan till Margareta
Strategi ska bytas ut mot ”Aktiviteter”. Margareta och Katarina ska jobba med denna sida.
Ta bort länkarna på första sidan
Lägg till länkar på relevanta organisationer. Gunnar skickar förslag på format på en länk
Uppdatera den personliga beskrivningen - Margareta kontakta alla medlemmar

§13. Lista med relevanta organisationer
Deltagarna i Nationalkommittén är med i många relevanta svenska eller svenskledda projekt och
organisationer. Vi bestämde att vi skulle presentera dessa i form av länkar med en kort text som
introducerar projektet.
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 Gunnar skickar förslag på format
 Margareta skickar ut till alla medlemmar och begär in länkar

§14 Nästa möte
Vi planerar att ha ett online möte i februari och ett möte i maj. Platsen är ej bestämd för mötet i maj,
men vi kommer bestämma det inom kort.
 Margareta kommer skicka ut doodle polls för mötesdatum i februari och maj

§13.

Övriga frågor

International Association of Universities
Gunnar informerade om att Göteborgs Universitets tidigare rektor, Pam Fredman, har blivit president i
International Association of Universities (IAU https://iau-aiu.net/ ) som är en samarbetsorganisation
för mer än 650 universitet världen runt. IAU har bestämt sig för att engagera sig i SDGs genom sitt
initiativ Higher Education and Research for Sustainable Development (HESD). Inom ramen för detta
så tar ett universitet ledningen för att arbeta med ett SDG genom att skapa ett nätverk med andra
universitet. Göteborgs universitet har tagit på sig SDG 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt).
Environment for Development Initiative
EfD kommer att bli en egen administrativ enhet under Handelshögskolan i Göteborg från 1 januari.
Det är ytterligare ett exempel på institutionaliseringen av globalt miljöarbete på svenska universitet
(som GMV, SRC, LUCSUS etc, fast fortfarande i mindre skala). Detta är en bra utveckling och
Gunnar kommer bli föreståndare.

Gapminder söker frågor om globala trender
Helena Nordenstedt arbetar med Gapminder för att informera allmänheten om pågående utveckling
inom många olika områden (https://www.gapminder.org/). Nu vill gapminder minska okunskap om
stora globala trender. Om ni har något förslag på intressanta frågor eller om ni vill veta mer så hör av
er till Helena.

§14.

Mötets avslutande

Margareta avslutade mötet.
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Vid protokollet

HC Hansson

Justeras

Justeras

Margareta Johansson

Anne-Sophie Crepin
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