Minnesanteckningar
Nätverket för hållbar utveckling
2018-09-27
Design av nätverksmöten och hållbarhetsevent
1. Check-in och summering av framsteg
* Mittuniversitetets nya strategi har hållbarhet som ett av de viktigaste
övergripande målen
* Projektet om Hållbar utveckling tog fram förslag till mål, organisation, och
handlingsplan för hållbar utveckling, överlämnades till universitetsledningen i juni.
* Rektors inspirationsdag hade Hållbar utveckling som tema augusti 2018
* Uppsatspris till minne av Morgan Fröling till studenter som skriver uppsats om
hållbar utveckling
* Ansökan till Svenska Institutet om medel för att skapa en utbildning för

utvecklingsländer – utveckla deras kompetens att jobba mot Agenda 2030, riktad mot
tjänstemän i offentlig sektor
* Inspirationsdagen i april med föreläsningarna av Ann Bergman, professor Karlstads
universitet, Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås och Eddi Omrcen,
hållbarhetskoordinator Göteborgs universitet, var uppskattad
2. Aktiviteter som pågår nu och framåt

* Mål för hållbar utveckling implementeras nu i ordinarie Verksamhetsplanering
*En ny organisation där hållbar utveckling ska ingå på ledningsnivå nu utreds under
hösten 2018

* Projektet Hållbart samhällsbyggande ett samarbetsprojekt över fakultetsgränserna jobbar
med inomhusmiljöer – design, energi, växter och atrium DEVA-koncept utveckas nu för
skolor – vi borde kunna dra nytta av det själva också
* Sommaruniversitetet kommer till Miun 2020 – vi är värd för konferensen – tema hållbar
utveckling
* ”Gerilla-odling” – samtal pågår på Campus Östersund
3. Walk and talk i naturen
Dialog kring vad vi vill uppnå med nästa större Hållbarhetsevent. Foton som illustrerar det:
Rörelse framåt, blomstring, hinder som övervinns, samverkan mellan olika individer,
attraktivt så man söker sig dit för att checka in, inspiration
4. Innehåll och form för större Hållbarhetsevent
Vi kommer att skapa en sida för samverkan kring design av hållbarhetseventet för att
inkludera så många som möjligt inom universitetet. Förslag att lägga det i slutet av
januari/början av februari för att hinna med planeringen. Datum tidigt.
Förslag till tema/mål:
Hållbar utveckling ska genomsyra Mittuniversitetets verksamhet
Vi ska vara föregångare, lära av de bästa och bli ledande i regionen
- Ökad medvetenhet inom Miun

- Fler samarbeten
- Synliggöra det som görs
- Skapa verkstad
För vem:
Så bred representation som möjligt från Mittuniversitetet
Ledning och chefer, medarbetare och studenter
Ämnesföreträdare, programansvariga
Externa föreläsare som inspirerar, goda exempel som visar hur vi kan bidra – som individer,
medarbetare, chefer
5. Info om AGERA-projektet
Vi har fått ett Vinnova-finansierat samverkansprojekt för att samverka kring Agenda 2030
tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, SLU, Luleå Tekniska Högskola,
Mälardalens högskola och Högskolan i Kristianstad. Alla bidrar med var sitt case – vårt case
är Nätverket för hållbar utveckling. Johan Lilja är projektledare.
6. Kommunikation för nätverket
Vi kommer att använda e-postlistan + en Facebook-grupp, som länkas till
Medarbetarportalen för att nå medarbetare och studenter.
7. Nästa möte
Johan och Catrin återkommer med underlag för omröstning om stående tid varannan vecka
för kortare incheckning.
Nätverksmöte inbokat 22/11 10-15 via videokonferens
Hållbarhetsevent slutet av januari-februari.

