
Minnesanteckningar    Miljönämnd 3/5  kl 15-1630  i Y-240  
 
 Föreslagen dagordning :  
 
• Dagens ordförande och sekreterare 
• Föregående minnesanteckningar (bifogas) 
• Miljödiplomeringen – konsekvenser (hur sprider vi informationen, hur går vi vidare) 
• Miljömålen 2018–2019 (bifogas). Hur genomförs de?  
• Byte av ledamöter till hösten (Tommy och Håkan slutar) 
• Sammankallande till nästa möte 
• Övrigt 
 
Närvaro och mötets ordförande samt sekreterare 
Håkan Rydin valdes till ordförande . Övriga ledamöter : Tommy Lindskog, Lukas Pettersson Lindberg , Alice 
Andersson, Mikael Olofsson och Maria Hjorth , som också valdes till sekreterare under dagens möte.  
 
Miljödiplomeringen - konsekvenser ( hur sprider vi informationen , hur går vi vidare? )  
 Infoenheten -  lägg till på hemsidan i den allmänna informationstexten om skolan.  
Studentkåren - hjälp till att sprida genom att nämna något kortfattat i informationsbladet på toaletterna.  
Finns någon dekal el logga att använda , liknande  LU 350-år. Mikael nämnde någon ev blomma.... 
Sydsvenskan ?!   
  
Miljömål 2018-2019  - Hur genomförs de?  
 

Öka kompetensen för att verka mot hållbar utveckling : Vi fortsatte spåna på idén om en 
”inspirationsföreläsning” för både lärare –och studenter på  en fakultetsgemensam dag, förslagsvis under våren 
2019 Lukas har lite kontakter och ska ”reka” efter tips på passande person .   Efter en allmän klimat- och 
miljödiskussion efterlystes någon som kan förmedla kunskap/ fakta om / perspektiv på hur miljömål kontra 
teknologi och minskad/ickekonsumtion.  

I bästa fall kan detta även vara ett tillfälle för studenter att mötas även konstnärligt /praktiskt.  Det föreslogs 
att tre korta workshops/ föreläsningar  av olika slag pågår samtidigt  (där ”Samlokalisering” kan vara ett 
grundtema) och avlutas i någon form av statement där musik- möter – konst – möter – text… . För att 
studenter ska vilja engagera sig måste de vilja ha ett syfte. Det gäller att hitta rätt ingång.  

Öka källsorteringen – Mikael informerade om att det jobbas på det  just nu  - att införskaffa  uppmärkta 
sopsorteringsmöbler  i cafét. Samt en ambition att det allmänna användandet av plastbestick/plastglas ska 
minska.  

Minska klimatpåverkan från skolans bil/ buss  - Mikael har anmält intresse till upphandling för elbilar . Biogas 
hade varit ännu bättre ur klimatsynpunkt , men verkar svårare att genomföra . Allt dock öppet än så länge.  

Minska pappersförbrukningen med 5% årligen !  -   pappersförbrukningen i huset har minskat  - men är 
fortfarande  hög. (Under 2017 357 741 ark)  
 

Digitala notställ har varit på tal – det innebär dock i sin tur en hel del teknik , där det också finns ett ansvar att 
veta var/hur saker produceras vad gäller miljö/klimat , vilket kan skapa etiska dilemman. Även en stor kostnad.  

Mikael informerade  bla om att tex alla uttjänta datorer tas om hand av ”Inrego”  - ett marknadsledande 
företag inom återanvändning och livscykelhantering som främjar en cirkulär ekonomi där resurser och 
produkter används mer effektivt.  

 

 



Byte av ledamöter inför läsåret 18/19 

Tommy lämnar nämnden efter dagens möte. Först efter tillsättande av nya tjänster blir det klart vem som 
efterträder honom. Håkan fasar ut och deltar även i början nästa läsår. Alice avgår för att hon lämnar skolan i 
och med läsårets slut och även hon kan gärna ersättas.  
( Efter detta möte har Pär Moberg föreslagits som ledamot till institutionsstyrelsen. Erik Berndalen har anmält 
sitt intresse och att föreslås som gruppsuppleant.  )  

Nästa möte   - Mikael kallar till nästa möte i början av september. Lukas informerar kort om miljöarbetet för 
nya studenter på skolan under introveckan.  

 

Övrig fråga  

Alice undrade om  Lunds universitet fortfarande investerar fossila bränslen. Om så fallet rimmar det dåligt med 
eloger för miljödiplomering till musikhögskolan. Skrivande hittade dock information från  2016  då universitet 
gick ut med att ha blivit fossilfritt och därmed avslutat alla investeringar i alla bolag som utvinner fossila 
bränslen. Det bestreds dock  från miljögruppen Fossil Free LU. Hur det ser  med exakt just nu – återkommer 
Mikael om efter samtal med miljöchef Claes Nilén.  

   

Väl mött  

Maria Hjorth , sekr   3/5 2018  

  
 

   
 


