Swedish National Committee for Global Environmental Change

Protokoll för sammanträde 24 mars 2021
Svenska nationalkommittén för globala miljöförändringar

Närvarande ledamöter:
Anne-Sophie Crepin, Beijerinstitutet
Anneli Ekblom, Uppsala universitet
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
H-C Hansson, Stockholms universitet
Ej närvarande:
Birgitta Evengård, Umeå universitetssjukhus
Agneta Andersson, Umeå universitet
Bertil Forsberg, Umeå universitet
Helena Lindholm, Göteborgs universitet
Lize-Marié van der Watt, Kungliga Tekniska Högskolan

§1.

Mötets öppnande

Katarina Gårdfeldt förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av mötessekreterare

Anneli Ekblom valdes till mötessekreterare.

§3.

Val av justerare

Eva Friman valdes till justerare.

§4.

Fastställande av dagordning (B)

Dagordningen fastställdes utan ändringar.
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§5.

Godkännande av föregående mötesprotokoll (B)

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§6.
Kommitténs roll för Future Earth inom Sverige och globalt (D) Bilaga 2 och Bilaga 3.
Föredragande Katarina Gårdfeldt, med inbjudna Wendy Broadgate och Erik Pihl från Future Earth
(FE).
Wendy Broadgate informerade från möte med “Future Earth Meeting for National and Local
Committees and Structures”. Det kommer ske en omorganisation av FE med ett bredare sekretariat, en
så kallad general assembly och fler globala hubbar. Kärnfinansieringen för FE från Sveriges
regeringen har nu avslutats, och den svenska FE-hubben finansieras just nu av privata finansiärer.
Globalt är målet för FE att stimulera och förstärka tvärvetenskaplig forskning och samarbeten mellan
olika ämnen inom det bredare fältet inom ”Sustainability Science”. Erik Pihl presenterade den svenska
hubbens mål och strategier, bl. a. nätverksbyggande, hjälpa svenska forskare att komma in i SSC’s
(Scientific Steering Committee) i de så kallade Core Projects, ’Earth Leadership’ program, webinarier
riktade mot en nordisk publik. Ett annat syfte är att kommunicera resultat. Den svenska hubbens fokus
är global men man vill samverka med svenska forskare och kommittéerna.
Diskussion om hur kommitteen vill samverka med FE och kommitteens roll i relation till FE och andra
initiativ. Anneli Ekblom, Åsa Persson och Jacob Granit formulerar ett förslag på kommitténs hållning i
relation till Future Earth och presenterar på kommande möte (se även §7)

§7.
Förslag att utse en kontaktperson och vice kontaktperson i Kommittén för Future Earth. (B)
Jakob Granit

Anneli Ekblom valdes som kontaktperson mellan kommittén och Future Earth.

§8.
Förslag om en stående punkt på vår agenda för Kommittémöten: information från våra KVA
klassmedlemmar. På det sättet ser vi till att koppla upp vårt arbete mot KVA. (B) Jakob Granit
Kommitténs ledamöter biföll förslaget att information från medlemmar i andra klasser och kommittéer
kommer föredras som en samlad stående punkt (se §9).
Diskussion om möjlighet att närma sig VR om tvärvetenskaplig forskning bordlades till nästa möte.

§9. Förslag om stående punkt för information från vår kontaktperson för Kommittén för miljö och
energi. (B) Jakob Granit
Kommitténs ledamöter biföll förslaget att information från medlemmar i andra klasser och kommittéer
kommer föredras som en samlad stående punkt på möten (se §8).
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§10. Förslag om att utse en kontaktperson och vice kontaktperson för ISC och deras Science for
Global Sustainability program. (B) Jakob Granit

Åsa Person valdes som kontaktperson mellan kommittén och ISC.

§11. Nyval/omval av medlemmar till nästa mandatperiod, rapport från valberedningsgruppen. Gunnar
Köhlin
Gunnar Köhlin föredrog processen för nyval och uppmanade ledamöter att komma in med förslag på
namn till nya ledamöter. Det föreslogs att ta in ledamöter i rollen av juniora forskare, dels som en form
av skolning men även för att de inte är lika uppbundna i andra engagemang. Det påpekades att
kommitténs roll måste tydliggöras för att ledamöter ska komma med kloka förslag om vilka ledamöter
som passar kommittén.

§12. Korta infopunkter (I)
-Rapport från Vetenskapligt Symposium Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat, Sveriges
utmaningar och möjligheter som ordförande för CCAMLR Arrangörer var: Havs- och
vattenmyndigheten, Polarforskningssekretariatet och Kungliga Vetenskapsakademins kommittee för
globala miljöförändringar. Jakob Granit
-Uppföljning av brev till Formas. Katarina Gårdfeldt/Jakob Granit
-Uppdatering av Verksamhetsplan, målet är att genomföra 2-3 aktiviteter per år. Eva Friman, Anneli
Ekblom
Verksamhetsplanen ska vara ett levande dokument, förslag kan skickas till Eva Friman eller Anneli
Ekblom via mail och skickas innan varje möte. Verksamhetsplanen kommer vara en stående punkt på
kommande möten.
-Minisymposier under ”Expedition Konst” på Waldemarsudde november 2021 till feb 2022. Katarina
Gårdfeldt

§ 13.Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

§14.

Nästa möte

Ordförande kommer skicka ut förslag på kommande möten.
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§15.

Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Anneli Ekblom
Justeras

Justeras

Katarina Gårdfeldt

Eva Friman
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