Swedish National Committee for Global Environmental Change

Protokoll för sammanträde 21 maj 2019
Svenska nationalkommittén för globala miljöförändringar

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

§1.

Mötets öppnande

Margareta Johansson förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av mötessekreterare

Lize-Marie van der Watt valdes till mötessekreterare.

§3.

Val av justerare

Gunnar Köhlin 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

Vid förra mötet beslutade vi att Margareta skulle kontakta 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

Åsa Persson och Jakob Granit har återkommit och tackat ja till inbjudan och skickat CV till Margareta.
Sverker och Mikael har ej hört av sig ännu.
 Margareta skickar påminnelser i slutet av veckan till Sverker och Mikael.
 Margareta skickar CV till KVA för vidare officiella beslut.

§7.

Möte med andra Nationalkommittéer

Den 13:e mars anordnade KVA ett möte för följande Nationalkommittéer: Geofysik, Geografi,
Geologi, Globala miljöförändringar samt Strålskyddsforskning, för att berätta vilka regler och
riktlinjer som gäller för Nationalkommittéerna, vad vi förväntar oss av KVA, hur vi kan samarbeta etc.
Katarina Gårdfeldt representerade Nationalkommittén för Globala Miljöförändringar och rapporterade
följande:






Mötet inleddes av Per Hedenqvist, Akademiråd, som informerade om de allmänna riktlinjerna
och reglerna för nationalkommittéer såsom invalsprocesser, mandatperioder, resepolicy och
sponsringspolicy. Samlad information om detta finns i Bilaga 1.
Anslaget till nationalkommittéernas verksamheter höjdes till SEK 100000, vilket innebär
ganska goda förutsättningar för att få bra förslag finansierade. Nationalkommittéerna kan, till
exempel, söka bidrag till att delfinansiera mindre workshoppar eller för att betala en talares
resekostnader.
Alla nationalkommittéer fick en chans att introducera sina verksamheter och viktigaste frågor.
Katarina presenterade vår vision och mission och berättade om våra genomförda och
planerade aktiviteter (för presentationen, ser Bilaga 2). Hon fick positiv feedback på att våra
aktiviteter såsom kartläggningen från 2017 var utåtriktade.

Gesa frågade Katarina om samarbete emellan Nationalkommittéerna diskuterats vid mötet. Katarina
svarade att de inte hann så långt men att det finns goda förutsättningar för samarbete, och tog upp
Geofysik, Geografi och Geologi som exempel där det finns gemensamma intressen. Sedan
diskuterades de bästa tillvägagångssätten för att undersöka framtida samarbetsmöjligheter.
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 Katarina och Margareta föreslår till KVA att samla in korta beskrivningar av alla
nationalkommittéers vision och mission och sedan tillgängliggöra dessa för
nationalkommittéerna.
 Margareta och Katarina tar direkt kontakt med nationalkommittéerna för Geografi, Geofysik
och Geologi om potentiellt samarbete.
§8.

SDSN workshop 2019

SDSN Northern Europe kommer arrangera en workshop kring hållbara lösningar i anslutning till
Aerosol 2019 konferensen. Sidoeventet, ”Solution Initiative Forum: Bringing forward solutions for
improved air quality (SIF-Air),” där Nationalkommittén kommer bidra, äger rum den 28:e augusti.
Katarina, HC, Birgitta och Bertil avser att delta, till exempel genom att föreslå talare och granska
programförslag.
Margareta meddelade att vi dessvärre missade deadline för att söka anslag hos KVA för att betala för
någon talare.
Katarina gav en uppdatering om SIF-Air. SIF-Air är riktat mot entreprenörer, innovatörer,
beslutsfattare, forskare mm. som presenterar praktiska lösningar på luftkvalitetsfrågor. Lösningarna
testades med ett verktyg som Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, har tagit fram, det
numera digitaliserade ”SDG Impact Assessment Tool.” Kraven är att lösningarna ska vara holistiska,
transformativa och skalbara. Brigitta, HC och Bertil deltar i arbetet med feedback.
Möjligheter för samspel mellan forskare och mindre aktörer, samt nyttiggörande av forskning inom
SIF betonades. Bekräftade huvudtalarna är Dr. Markus Amann, IIASA och Dr. Gary Fuller, King’s
College. Programmet är på webben: https://www.unsdsn-ne.org/our-actions/solutions-initiativeforums/air/
 Katarina skickar ut länken till registreringen. Alla medlemmar uppmanas sprida informationen
vidare i sina nätverk. https://ui.ungpd.com/Surveys/cd2cf1fd-1242-49b5-bbbc4045bf37da77

§9.

Årsrapport 2018

Årsrapporten skickades till KVA 13:e februari. Vi har inte hört något från KVA så vi får anta att de är
nöjda.

§10.

Strategiskt arbete mot UD, Formas och teman för kommande nationalkommittémöten

Helena Lindholm föreslog vid ett tidigare tillfälle 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.
Den tilltänkta inbjudan till Björn Lyrvall, vår arktiska ambassadör, blev inte av där vi får avvakta tills
nästa fysiska möte. Tanken är att vi ska presentera vårt arbete och utbyta information och idéer.
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Om Lyrvall inte har möjlighet, kan vi också bjuda in Anders Turesson, som är ordförande för AMAP
(Arctic Monitoring and Assessment Program).
Ett annat tema som också är aktuellt är biologisk mångfald. Gunnar föreslog att vi bjuder in t.ex.
någon från IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services) som nyss släppte en mycket uppmärksammad rapport om art utrotning. Marie Stenseke,
Göteborgs universitet, leder en av panelerna.
Ingrid Pettersson (FORMAS) ska också bjudas in till nästa möte.
 Helena L rapporterar om ett strategiskt samarbete med UD på nästa möte.
 Katarina bjuder in Ingrid Pettersson till nästa möte
 Katarina bjuder in Björn Lyrvall till vårens möte

§11.

Nationalkommitténs hemsida

Hemsidan som finns på http://web.nateko.lu.se/nationalkommitten_gec/ är nu länkad från KVAs
hemsidan sedan mitten av februari.
 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

§12.

Nästa möte i höst

Vi kommer ha två möten i höst, i september och november. Möjligheten att hålla ett fysiskt möte i
september och online möte i november undersöks. Nästa fysiska möte äger rum i Uppsala.
Katarina föreslog att vi vid nästa möte ägna tid åt brainstorming inför 2020 kring stora aktuella frågor
och aktiviteter riktat mot dem.
 Margareta skickar ut doodle polls för:
o Ett fysiskt alternativt online möte i september
o Ett fysiskt alternativt online möte i november
 Anneli och Gesa undersöker möjligheterna för ett besök på Centrum för biologisk mångfald,
SLU i samband med mötet
 Inför nästa möte funderar ledamöterna på vilka frågor/trender som skulle kunna vara aktuella
och vilka aktiviteter vi kan organisera som talar till dessa.
.
§13.

Övriga frågor

Namn på vår kommitté. Agneta kommenterade att namnet på vår kommitté är lite märklig eftersom
den heter Svenska nationalkommittén för globala miljöförändringar. Den borde kanske heta mot i
stället. Efter en kort diskussionen kom vi fram till att både ”för” och ”mot” medföra en viss värdering
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och att Svenska nationalkommittén ”om” globala miljöförändringar vore en mera exakt titel.
Motsvarigheten på engelska är Swedish National Committee on Global Environmental Change.
 Margareta skriver till Per Hedenqvist och Thérèse Tietjens och föreslår en namnändring till
Svenska nationalkommittén om globala miljöförändringar respektive Swedish National
Committee on Global Environmental Change
Agneta rapporterade från Belmont Forum Ocean: Ocean Sustainability. FORMAS är Sveriges
representant i Belmont Forum. Agneta agerade som utvärderare i utlysningen om Ocean
Sustainability. Utlysningen siktades mot multi-nationella, tvärvetenskapliga projekt som är
lösningsinriktade. Det är en tvåstegsprocess och flera projektförslag har gått vidare till steg 2. Under
november sker utvärderingen av projekten som har gått vidare.
 Agneta återrapporterar vår 2020 om vilka projekt som beviljats anslag.

§15.

Mötets avslutande

Margareta avslutade mötet.

Vid protokollet

Lize-Marié van der Watt

Justeras

Justeras

Margareta Johansson

Gunnar Köhlin
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