Swedish National Committee for Global Environmental Change

Protokoll för sammanträde 6 februari 2019
Svenska nationalkommittén för globala miljöförändringar

Närvarande ledamöter:
Agneta Andersson, Umeå universitet
Annelie Ekblom, Uppsala universitet
Birgitta Evengård, Umeå universitetssjukhus
Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekretariatet
H-C Hansson, Stockholms universitet
Margareta Johansson, Lunds universitet
Gesa Weyhenmeyer, Uppsala Universitet
Ej närvarande
Anne-Sophie Crepin, Beijer Institute
Bertil Forsberg, Umeå universitet
Eva Friman, SWEDESD, Uppsala Universitet
Gunnar Köhlin, Göteborgs universitet
Helena Lindholm, Göteborgs universitet
Helena Nordenstedt, Karolinska Institutet
Lize-Marié van der Watt, Kungliga Tekniska Högskolan

§1.

Mötets öppnande

Margareta Johansson förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av mötessekreterare

Agneta Andersson valdes till mötessekreterare.

§3.

Val av justerare

Katarina Gårdfeldt valdes till justerare.

§4.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
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§5.

Godkännande av föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet godkändes.

§6.

Nya medlemmar i nationalkommittén

Nationalkommittén har förstärkts med Anne-Sophie Crépin från Bejer Institute och Gesa
Weyhenmeyer från Uppsala Universitet (också medlem i Miljökommittén) klass 5 geovetenskap och
vi har nu totalt 14 medlemmar. Sedan tidigare har fyra nya personer föreslagits som potentiella
medlemmar i Nationalkommittén:
-

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

Margareta har dessvärre inte haft möjlighet att kontakta de här nya medlemmarna men kommer göra
det så att vi vet inför nästa möte. Katarina har kontaktat FORMAS GD IP angående om det vore
relevant att bjuda in en representant från FORMAS att vara med i vår Nationalkommitté (se info
nedan).
 Margareta kontaktar de fyra personer som föreslagits innan nästa möte i maj.

§7.

Samarbete med FORMAS

Katarina har träffat FORMAS GD Ingrid Persson (IP) och diskuterat huruvida en representant
från FORMAS kunde vara en medlem i vår Nationalkommitté. IP menade att de, FORMAS,
inte kunde sitta i kommitteen utan måste ha en mer neutral roll i forskarsamhället. Däremot
kommer IP gärna till oss i sin roll i Agenda 2030 delegationen. Katarina och IP diskuterade
också kommittéens roll för Future Earth och vice versa. IP berättade att FE har fått kraftigt
neddragna anslag och förväntas finansiera sig genom öppna utlysningar. Katarina tolkar detta
som att FE därmed konkurrerar med universiteten och forskarna om samma medel. Vidare
uppfattar hon detta som att vi inte har någon direkt roll att uppmuntra forskare att delta i FE.
IP menade att forskare hittar varandra i alla fall, dvs utan FE, så FEs framtida roll är oklar.
Katarina drog slutsatsen att kommitteens roll därmed är att sprida kunskap om den
forskningen som bedrivs inom globala miljöförändringar samt att verka för att stärka denna
utan att specifikt verka genom eller för FE, men ibland kanske vi ska det. Alltså inte
tvingande, men inte heller uteslutande.
Vi kan erbjuda oss att vara advisory group för Agenda 2030 delegationen beträffande frågor
som rör globala miljöförändringar.
 Katarina bjuder in IP till vårt nästa möte så att hon kan presentera Agenda 2030
arbetet, samt att vi får tillfälle att berätta om vår kommittee.
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§8.

Möte med andra Nationalkommittér

KVA har bjudit in följande Nationalkommittéer på ett möte den 13 mars: Geofysik, Geografi, Geologi,
Globala miljöförändringar, Strålskyddsforskning. Syftet med mötet är att berätta vilka regler och
riktlinjer som gäller för Nationalkommittéerna, vad vi förväntar oss av KVA, hur vi kan samarbeta etc.
Katarina kommer delta vid mötet och behöver vår input för följande frågor som kommer att diskuteras
på mötet:
-

Vilka är respektive Nationalkommittéers viktigaste frågor/huvudområden? (5 minuter per
Nationalkommittérepresentant)
Diskussion om Nationalkommittéernas möjligheter och problem, möjliga samarbeten mellan
Nationalkommittéer
Övriga frågor. Skicka gärna in ev frågeställningar i förväg till

I presentationen kan man utgå från vår vision och mission. Ta upp kommittens roll i samhället. Vilka
möjligheter har andra nationalkommitteer att delta samhällsengagemang?

 Alla medlemmar skickar input till Katarina.
§9.

SDSN workshop 2019

SDSN Northern Europe kommer arrangera en workshop kring hållbara lösningar i anslutning till
Aerosol 2019 konferensen och i samband med det kommer SDSN arrangera ett sidoevent ”solution for
air pollution” där Nationalkommittén kommer bidra. Katarina, HC, Birgitta och Bertil avser att delta,
tex genom att föreslå talare och granska programförslag.

§10.

Årsrapport 2018

Vår Nationalkommitté ska som vanligt skicka in en årsrapport till KVA. I år har vi ombetts att skicka
in den senast den 15 februari. Ett utkast har cirkulerats och diskuterades.
 Alla medlemmar skickar input till Margareta

§11.

Strategiskt arbete mot UD

Helena Lindholm föreslog att vid ett tidigare arbete att vi skulle börja ett strategiskt arbete mot UD.
Helena kunde dessvärre inte delta i det här mötet så denna punkt skjuts upp till nästa möte.
 Helena L rapportera om denna punkt på nästa möte.
 Ett förslag är också att vi bjuder in Björn Lyrvall, vår arktiska ambassadör, till nästa möte.

§12.

Nationalkommitténs hemsida
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Hemsidan som finns på http://web.nateko.lu.se/nationalkommitten_gec/ har uppdaterats enligt
önskemål från förra mötet. När sidan har godkänts från Nationalkommittén kommer den bli länkad
från KVAs hemsida.





§13.

Skicka som vanligt era synpunkter på hemsidan till Margareta
Lägg till länkar på relevanta organisationer, vi har fått några bidrag men fler finns!!
Uppdatera den personliga beskrivningen
Länka hemsidan från KVAs hemsida

Nästa möte

Nästa möte kommer vi ha 21 maj. Eftersom vi planerar att bjuda in IP till detta möte är det lämpligt
om vi har det på KVA och kanske tar ett möte i höst på en annan plats.

§14.

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§15.

Mötets avslutande

Margareta avslutade mötet.

Vid protokollet

Agneta Andersson

Justeras

Justeras

Margareta Johansson

Katarina Gårdfelt
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