Swedish National Committee for Global Environmental Change

Protokoll för sammanträde 13 november 2020
Svenska nationalkommittén för globala miljöförändringar

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

Anne-Sophie Crepin valdes till justerare.
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§4.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§5.

Godkännande av föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet godkändes.

§6.

Möjlighet att närma sig VR om tvärvetenskaplig forskning (D) Gesa Weyhenmeyer

I dagsläget är det väldigt svårt att få tvärvetenskapliga ansökningar godkända inom VR. Gesa
presenterade behovet för mer tvärvetenskapliga möjligheter. Eftersom det dessutom inte är möjlighet
att söka pengar för tvärvetenskapliga forskningsmiljöer eller konferensbidrag av budgetskäl inom VR
2020 är behovet extra stort. Hur kan vi som kommitté uppmuntra inter- och trans-disciplinär
forskning? Genom att föreslå tvärvetenskapliga utlysningar inom grundforskning. Kommittén ska
skriva ett kort PM samt skicka en liten delegation till utbildningsdepartementet för att diskutera detta
vidare.
➢ Gesa, Anne-Sophie och Gunnar bidrar med kunskap och konkreta exempel och formulerar
”Vad är problemet?” Katarina och Jakob tar det vidare och jobbar med hur vi presenterar
problemet, innan de kontaktar utbildningsdepartementet.

§7.

Brev till Formas (D). Förberedande diskussion om budskap på möte med IP Katarina Gårdfeldt

Katarina har skickat brev till Formas GD Ingrid Pettersson (IP) baserat på det utkast som HC och
kommittén författat. Brevet föreslår en dialog med Formas för att bättre förstå FE. Vi har dock inte
något tydligt budskap ang. FE till Formas ännu. Frågor som kan diskuteras med IP är dels Formas syn
på Future Earth, samt hur vår kommitté kan stötta FE i linje med Formas syn. Katarina och Jakob
hoppas kunna träffa IP så snart vi får svar på vårt brev.
➢ Frågan tas upp vid nästa möte

§8.
Nytt från den globala arenan och Future Earth? Frågor och synpunkter på HCs rapporteringar
(D) HC Hansson
HC rapporterade om en nystart av FE. FE ska nu skapa ”global offices” som kommer vara
självfinansierade. Terms of References håller nu på att skrivas för global offices och national
committees kopplade till FE. Kommittén bör skriva ett kort men kärnfullt svar till transition committee
att vi inte kan bidra ekonomiskt till FE men att vi ser att FE kan bidra med ett internationellt nätverk
till oss. Kommittén bör vara försiktigt avvaktande och delta där det är möjligt.
➢ HC gör ett utkast till brev till FE
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§9.

Förslag om Vetenskapligt Symposium (D) Jakob Granit, Katarina Gårdfeldt

Kommittén beslutade att vi ska vara med att anordna ett vetenskapligt symposium ”Antarktis
ekosystem i ett förändrat klimat – Sveriges utmaningar och möjligheter som ordförande för
CCAMLR”. Arrangörer är Havs- och vattenmyndigheten, Polarforskningssekretariatet och vår
kommitté. Ett prelimärt program har utvecklats och presenterades. Mötet är planerat som ett
hybridmöte där några kan delta fysiskt men den största delen av mötet kommer hållas digitalt.
Symposiet är planerat i slutet av januari/början av februari 2021.
➢ Jakob och Katarina kommer skicka ut utkastet till programmet till kommittén och sedan
bidrar medlemmar där de har möjlighet.

§10.

Verksamhetsplan, Målet är att genomföra 2-3 aktiviteter per år (D) Katarina Gårdfeldt

Utkastet av verksamhetsplanen presenterades och diskuterades. Alla medlemmar uppmanas att komma
med inspel till verksamhetsplanen så diskuteras nya punkter vid nästkommande möte. Det bestämdes
att verksamhetsplanen kommer vara ett levande dokument som ständigt kan och bör uppdateras. Vid
detta möte beslutade vi att godkänna fyra punkter i verksamhetsplanen:
1) Vetenskapliga symposiet ”Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat – Sveriges utmaningar
och möjligheter som ordförande för CCAMLR”.
2) Populärvetenskapliga seminarium på Waldemarsudde i samband med konstutställning om
Polarforskning i november 2021. Förslag på ämnen som kunde presenteras var: a) Hälsa –
Birgitta kan presentera slutresultat från CLINF projektet b) rapportering från seminariet
”Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat – Sveriges utmaningar och möjligheter som
ordförande för CCAMLR” c) Luftföroreningar – HC kan presentera ny AMAP rapport.
3) PM till VR för att belysa behovet för mer tvärvetenskapliga möjligheter
4) Skapa långsiktigt samarbete med Sida genom att uppvakta Anna Maria Oltorp, chef för
forskningsavdelningen på Sida rörande vikten av hållbarhetsforskning inom svenskt bistånd.

➢ För alla - Kom med förslag till aktiviteter för det kommande eller nästkommande året
➢ Lägg in de fyra punkterna ovan i verksamhetsplanen för 2021.

§11.

Planering av Årsberättelse. (D) Katarina Gårdfeldt

Kommittén ska årligen före utgången av februari skicka en årsberättelse till akademien samt
ordförande för berörd klass som beskriver verksamheten under föregående kalenderår.

3(5)

Swedish National Committee for Global Environmental Change

➢ Maggan skickar förra årets årsberättelse till Katarina och Jakob som kan användas som en
mall när årsberättelse för 2020 utarbetas. Katarina och Jakob skickar för granskning i
Kommittén innan årsberättelsen skickas in till KVA.

§12. Mötestider 2021
Katarina kommer skicka ut doodle polls till möten i februari, maj och september. Mötet i november
bör planeras i samband med Symposium på Valdemarsudde
➢ Katarina skickar ut doodle polls.
§13. Övriga frågor
Samtal med ständig sekreterare
Jakob träffade ständig sekreterare i onsdags och diskuterade Kommitténs roll. Ständig sekreterare
rekommenderade att vi skulle kontakta Akademiråd Per Hedenqvist som är den har bäst koll. Ständig
sekreterare informerade att det just nu är stor oro inom Future Earth, eftersom Stockholms Universitet
och andra privata donatorer vill dra sig ur. Kommittén har inte någon specifik roll att jobba med
Future Earth, däremot har vi en tydlig roll att jobba mot ISC. Se punkt §8 angående hur Kommittén
vill förhålla sig till Future Earth i framtiden.

Nyval/omval av medlemmar till nästa mandatperiod
Nuvarande Kommitté är invald till 2021-12-31. Arbetet med omval/nyval bör starta i början av 2021
för att säkerställa att en ny kommitté är på plats från 1 januari 2022.
➢ En valberedning bildades bestående av Gunnar, HC, Maggan och Birgitta. Gunnar är
ordförande och kommer kalla till möte.

Inbjudna till Kommitteen för Miljö och Energi
Katarina informerade om att hon är inbjuden till KVAs Kommitté för Miljö och Energi. Frågor som
hon ombads diskutera med dem var bla kring: arbetssätt, huvudmannaskapet KVA och arbete kring
rapporter
§14. Mötets avslutande.
Katarina avslutade mötet.
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Vid protokollet

Margareta Johansson

Justeras

Justeras

Katarina Gårdfeldt

Anne-Sophie Crepin
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