Swedish National Committee for Global Environmental Change

Protokoll för sammanträde 15 maj 2020
Svenska nationalkommittén för globala miljöförändringar

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

§1.

Mötets öppnande

Katarina Gårdfeldt förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av mötessekreterare

Margareta Johansson valdes till mötessekreterare.

§3.

Val av justerare

Birgitta Evengård valdes till justerare.

§4.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
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§5.

Godkännande av föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet godkändes.

§6.

Ny ordförande i Nationalkommittén

Valberedningen bestående av Lize-Marié, Gunnar och Annelie föreslog att Katarina Gårdfeldt blir
vald som ordförande och Jakob Granit som vice-ordförande. Nationalkommittén var väldigt nöjda med
förslagen och ansåg inte att det vara något problem att båda är myndighetschefer eftersom KVA är så
forskartungt i övrigt. Nationalkommittén beslutade att följa valberedningens förslag.

§7.

Future Earth samarbete med Nationalkommittén

Medlemmar i Nationalkommittén är partners i flera av Future Earth core projekt. Generellt är
upplevelsen av samarbete med Future Earth problematiskt och många har haft svårt att hitta mervärdet
i samarbetet. I dessa tider är det dock viktigare än någonsin med globala samarbeten så därför föreslår
kommittén följande punkter för att få igång ett samarbete med Future Earth:
➢ Katarina och Annelie kommer delta i möte med Nationalkommittér på europeisk nivå den 8
juni och återkommer och berättar vad som ska lyftas på Global Summit.
➢ Katarina och Åsa kommer delta i Global summit
➢ Katarina och Jakob kommer etablera ett närmare samarbete med Erik Pihl och Wendy
Broadgate och kommer också poängtera att vi lättare kan bidra om inbjudningarna inte har så
kort varsel.
➢ Katarina skickar ut reviewn som gjorts till alla medlemmar i Nationalkommittén.

§8.

Kommitténs arbete i höst och nästa år
➢ Katarina och Jakob kommer ta en förnyad dialog med Akademien angående hur de ser vår roll
och vilket uppdrag vi ska ha.
➢ Vi ska göra en verksamhetsplan som inkluderar både vad enskilda forskare gör men också vad
kommittén kan göra som enhet, dvs vilket mervärde har vår kommitté. Eva och Anneli leder
arbetet och diskuterar sedan först med Katarina och Jacob och vidare med hela kommittén.
➢ Vikten av att få till ett fysiskt möte belystes så att alla kan lära känna varandra vilket kommer
underlätta vårt framtida arbete.
➢ Vid det fysiska mötet så ska vi diskutera vilka ämne som kommittén ska fokusera på i år och
nästa år. Två förslag kom upp vid detta möte (pandemi och vattenkvalitet) men brainstorma är
lättare när man ses.
➢ Vi ska skriva en debattartikel. Birgitta kommer leda processen tillsammans med Eva och
sedan cirkuleras den till hela kommittén så bidrar alla medlemmar där de kan.
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