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Preliminärer (§§ 1)
§ 1.1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet.

§ 1.2

Godkännande av föredragningslista
SASS beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 1.3

Adjungeringar
Inga adjungeringar föreligger.

§ 1.4

Val av justeringsperson
Lotta Grönroos förslås som justeringsperson.
SASS beslutar
att välja Lotta Grönroos till justeringsperson.

§ 1.5

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll är justerat och läggs till handlingarna.

§ 1.6

Avstämning av ärendeplan
Ingen aktuell ärendeplan föreligger.

§ 1.7

Avstämning av beslutsuppföljning
Beslutsuppföljningen gås igenom.

Beslutsärenden (§§ 2)
Inga beslutspunkter föreligger.
Diskussionsärenden (§§ 3)
§ 3.1

MOI – Meatfree Oneday Initiative
Diskussioner förs kring projektet Meatfree Oneday Initiative. Restaurang
Lyktan har fortfarande vegetarisk dag på onsdagar nu under hösten.
Önskemål har framkommit om en inspirationsdag/kväll för att
uppmuntra restaurangerna att arbeta vidare praktiskt. Planen är att ha en
föreläsning med Mats Sandberg kring matens påverkan på klimatet, samt
inspiration från en kostekonom, Gabriella Berglund som tidigare arbetet i
storkök med fokus på vegetarisk och vegansk mat. Kontakt har tagits
med restaurangen på Chalmers, som också skulle vilja delta. Föreslaget
datum är torsdag den 12 november.
Att göra:
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Ta kontakt med restaurangerna för att undersöka vilken tid som
passar. – Anna Adolfsson.
Boka en sal i Academicum till den 12 november, förslag är Birgit
Thilander – Emma Hagman. Avvakta tid!
Skicka ut en inbjudan till restaurangerna.
Skapa en Power Point med några frågeställningar för diskussion.
Förbereda fika/snacks – kaffe/te + koppar från Rita, termosar från
SAKS, knäckebröd, hummus/ärt röra, grönkålschips, frukt,
grönsaksstavar, vatten, servetter.
Skapa en separat Facebook grupp för eventet.
§3.2

Hållbarhetsdagen
Kommer att hållas på Pedagogen den 9 februari. Ella Ekborg som är
projektledare för dagen önskar att SASS diskuterar kring vad vi skulle vilja
tas upp under den här dagen. Diskussioner förs kring detta.
Förslag som kom fram:
Föreläsning av Joakim Larsson, forskare om antibiotika och antibiotika
resistens.
Föreläsning av Fredrik Hedénus, forskare på Chalmers kring matens
klimatpåverkan.
Klädmärket Nudie.
Läkare för miljön
Tillsammansodlingen i Mölndal – föreläsning eller med ett bord på
mässan.
Cykelköket.
A win win world – nudging.
Framträdande med Five degrees twisted feet – föreställning om
klimatförändringar och global uppvärmning.
Mediciners påverkan på miljön, förgiftning av tex p-pillers påverkan på
miljön. Också miljöpåverkan från hudvårdsprodukter – kanske en
workshop med DIY av hudvårdsprodukter? Lush?
Food Rescue Party.
SASS vill vara med på mässan med ett bord med information!

§3.2

Food Rescue Party
Inget möte för utvärdering av det senaste Food Rescue Party har ägt rum.
Vi vill gärna vara med och anordna ett Food Rescue Party i samband med
Hållbarhetsdagen. Diskussion ska föras med de andra
hållbarhetsgrupperna, Lotta Grönroos gör ett inlägg i Facebookgruppen
angående detta.
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Förslag är att ha ett till Food Rescue Party men inte så stort och bara för
Sahlgrenska Akademins studenter. Detta kunde anordnas i samband med
en hållbar julmarknad/julpyssel i kombination med en insamling till
Musikhjälpen 2015. Föreslaget datum är onsdagen den 9 december.
Viaderdiskussioner om exakt datum förs via Facebook. Anna Adolfsson
skapar ett event för detta på SASS Facebook. Anna Strid tar på sig att
boka dietistköket. Lunchmöte för att planera detta event bestäms till
onsdag den 21 oktober kl. 12.00 vid molnen i änden av Medicinarelängan.
Rapporter (§§ 4)
§ 4.1

Ordförandens rapport
Anna Adolfsson rapporterar från det senaste GSSA mötet som hölls
torsdag den 8 oktober. Där diskuterades bland annat arbetet med Green
Office.
Klimatsamling 29 november. Vill vi i SASS göra någonting för att
uppmärksamma det? Kan vi involvera SAKS? Anna Adolfsson frågar
SAKS om de är intresserade av att vara med. Förslag om att göra en
gemensam marsch med studenter från Sahlgrenska Akademin samt sprida
informationen på SASS Facebook sida.
CSS jobbar mycket med att hjälpa flyktingar, om en vill hjälpa till kan en
höra av sig till dom.
GSSA anordnar en Sustainability get-together Weekend för studenter från
hela Sverige som arbetar med hållbarhetsfrågor. Datum är 6 – 8
november. Vi har fyra platser för SASS, Anna Adolfsson kommer att
delta. Lotta Grönroos, Anna Strid och Emma Hagman är även
intresserade av att delta under delar av helgen. För att anmäla sig till
eventet fyller en i formuläret som finns på Facebook.

§ 4.2

Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.

Övrigt (§§ 5)
§ 5.1

Övriga frågor
1. SAKS hemsida: informationstexten om SASS behöver uppdateras.
Emma Hagman och Anna Adolfsson tittar på detta gemensamt.
2. T-shirts. Vi behöver göra fler SASS tröjor. Emma forskar vidare i detta
och hör med Infocenter.
3. Emma informerar om att hon kommer åka på utbytesstudier under
vårterminen och därför behöver en ersättare för sekreterare posten
tillsättas.

§ 5.2

Nästa möte
Informellt lunchmöte: 12.00 den 21:a oktober vid ”molnen”.
Formellt möte: 16.30 den 1:a december, i Jörgen Lehman Academicum.
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§ 5.3

Mötesutvärdering
Genomförs.

§ 5.4

Mötets avslutande
Anna Adolfsson avslutar mötet kl. 18.42.

Vid protokollet:

________________________
Emma Hagman

Justeras:

________________________
Anna Adolfsson
Ordförande

________________________
Lotta Grönroos
Justeringsperson
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