Swedish National Committee for Global Environmental Change

Protokoll för sammanträde 24 maj 2021
Svenska nationalkommittén för globala miljöförändringar

Närvarande ledamöter:
Agneta Andersson, Umeå universitet
Anne-Sophie Crepin, Beijer Institut
Eva Friman, Uppsala universitet
Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekretariatet
Margareta Johansson, Lunds universitet
Gunnar Köhlin, Göteborgs universitet, från punkt 6
Åsa Persson, SEI
Gesa Weyhenmeyer, Uppsala universitet
H-C Hansson, Stockholms universitet
Helena Nordenstedt, Karolinska Institutet
Ej närvarande:
Anneli Ekblom, Uppsala universitet
Birgitta Evengård, Umeå universitetssjukhus
Jakob Granit, Havs och Vattenmyndigheten
Bertil Forsberg, Umeå universitet
Lize-Marié van der Watt, Kungliga Tekniska Högskolan
§1.

Mötets öppnande
Katarina Gårdfeldt förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av mötessekreterare
HC Hansson valdes till mötessekreterare.

§3.

Val av justerare
Åsa Persson valdes till justerare.

§4.

Dagordningen godkändes med påpekande om att punkt 7 borde vara två punkter.
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§5.

Föregående mötesprotokoll godkändes

§6.

Nyval/omval av medlemmar till nästa mandatperiod, rapport från valberedningsgruppen.
Punkten föredrogs av Margareta Johansson. Namnförslag i enlighet med Valberedningens
förslag på nya medlemmar gicks igenom. Se mötesbilagor utsända med dagordning. En del
synpunkter kom upp på mötet om kompletteringar. Det föreslogs att alla som vill ge ytterligare
förslag inom 2 veckor kontaktar valberedningen som kompletterar listan och sedan cirkulerar
denna inom kommittén.
Beslut: Beredning gör ny lista för godkännande av kommittén per capsulam, utskick därefter
av Katarina. Margareta skickar förslag på inbjudningsbrev som kommittén använt tidigare.

§7.

Stående punkt: Information om Future Earth
Inget att rapportera vid detta tillfälle

§8.

Kommitténs roll för Future Earth, förslag till beslut.
Kommitténs kontaktperson för Future Earth, Annelie, var inte närvarande. Åsa Persson,
presenterade ett förslag, som utarbetats för kommittén av Jakob Annelie och Åsa, till
kommitténs inriktning med ett fördjupat samarbete med ICS och vår relation till Future Earth.
Texten kommenterades.
Beslut: Texten distribueras av Åsa, Jakob och Annelie och för senare godkännande per
capsulam.

§9.

Verksamhetsplan eventuella uppdateringar och inkomna förslag på aktiviteter.
Verksamhetsplan eventuella uppdateringar och inkomna förslag på aktiviteter. Eva föredrog
VP och påminde om att inga uppdateringar inkommit. Tidigare förslag diskuterades såsom att
genomföra något event eller skriva artikel inom området geoengineering. Vikten av att
diskutera Sustainability Science kom också upp som ett förslag då flera kommittémedlemmar
funnit att förståelsen av sustainability science som ett vetenskapligt ämnesområde ser väldigt
olika ut på olika universitet.
Seminarieserien Expedition Konst som är ett samarbete mellan Waldemarsudde och
Polarforskningssekretariatet diskuterades och vi kom fram till att ett vetenskapligt seminarium
kopplat till Expedition Konst kan komma ifråga vårvintern 2022.
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§10.

Nästa möte.
Margareta skickar doodles för digitalt möte i september samt IRL möte i november som
planeras hållas på Waldemarsuddes bibliotek, med middag kvällen innan.

§11.

Inga övriga frågor

§12.

Mötets avslutande.
Katarina Avslutade mötet och tackade kommittéledamöterna för ett fint möte!

Vid protokollet

HC Hansson

Justeras

Justeras

Katarina Gårdfeldt

Åsa Persson
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