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BeataSvensson

$ 1 Mötet öppnas

Agenda 21-samordnaren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
$ 2 Val av justeringsman
Roland Alvinsson valdes till justeringsman
$ 3 Dagordningen

fastställs

Förslaget till dagordning godkändes och fastställdes
$ 4 Föregående mötes protokoll
Protokollet från det föregående mötet godkändes
$ 5 Aktuella aktiviteter

e

Beata berättade om verksamhetsplanen för 2019. De flesta aktiviteter som
ägde rum 2018 kommer att genomföras även under 2019. Det kommer dock
att bli mer fokus på implementering av Agenda 2030 både i arbetet och i styr
dokumenten. Tanken är att arbetsområdena direkt ska utgå från ett dokument där man har listat de 6 områden inom Agenda 2030 som är mest angelägna att jobba med i Sverige.

e

Klimatvisionen. Det finns ett arbetsmaterial (ett häfte) som heter Klimatvision och som vänder sig till skolorna. Häftet togs fram av Kristianstads kommun år 2011. Häftet innehåller information om hållbarhet utifrån olika perspektiv samtidigt som det presenterar kommunens intressanta funktioner
Cbiogasproduktion, reningsverk mm) som kan besökas. Häftet behöver dock
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uppdateras. Politikerna var positiva till att Agenda 21 är delaktig i detta ar-

8

Som en del av arbetet med Agenda 2030 är Glorientering en av aktiviteter en
sprider kunskap om de sjutton hållbara målen. Projektet är färdigt att presentera för skolorna. Det finns redan en hemsida om Glorientering. Det är en
sorts orientering där punkterna utgörs av sjutton skyltar som symboliserar
de sjutton målen. Skyltarna är monterade i Tivoliparken.

e

Vad gäller klädbytardagen var politikerna eniga om att foaj6n i Rådhus Skåne
är en alldeles utmärkt plats att genomföra den på. Efter att vi inte fick vara
mer Barbacka var vi tvungna att söka en lokal. Beata ska försöka prata med
huschefen igen om möjligheten till att ompröva det negativa besked som tidigare lämnats i frågan.

$ 6 Nästa möte
Inteinplanerat

Beata Svensson
Agenda 21-samordnare

m.:0%
Roland Alvinsson,

NiklasLaud6n

Justeringsman

Ledamot
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