
Skogsmästarskolan 
 Gina Parkatti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 2020:2 
Gruppen för lokal samverkan och miljöledning 

 

 Datum:   2020-03-09 
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 Representerar Deltagande 
Staffan Stenhag, prefekt, ordförande Arbetsgivare Närvarande 

Tommy Abrahamsson, stf prefekt Arbetsgivare Närvarande 
Lars Norman, miljösamordnare Arbetsgivare Frånvarande 

Börje Börjesson, studierektor Arbetsgivare Frånvarande 
Gina Parkatti, sekreterare Representant ST Närvarande 

Vakant NN Representant SACO  

Ewa Orlikowska, repr. doktorander Doktorand Närvarande 

Moa Hermansson, vice kårordförande 2018 Studentkurs 2018/21 Närvarande 

Mikaela Kilberg, Skyddsombud Studentkurs 2018/21 Närvarande 
Rikard Eriksson                     Studentkurs 2019/22 Närvarande 
Alexander Molin                     Studentkurs 2019/22 Närvarande 

Mattias Nilsson Studentkurs 2019/22     Frånvarande  

 

DAGORDNING 
 

§ 1. Mötet öppnas. 
  
  
§ 2. Utseende av justeringsperson. 
 Rikard Eriksson utses som justeringsperson. 

  
  
§ 3. Föregående mötesprotokoll (2019:2). 
 Föregående protokoll förs till handlingarna. 
  
  
§ 4 Aktuell information från institutionen. 

  

a) Ekonomi 

 Det bokslut som gjordes för 2019 visade på minus 664 kkr, men det visar sig 
att det skulle vara 615 kkr bättre p.g.a. en administrativ miss på fakulteten. 
Resultat ska alltså vara minus 49 kkr istället. 
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Vidare har Skogsmästarskolan fått ett extra anslag för 2020 på 600 kkr från 
fakulteten för forskningsanknytning. 

  
b) Personalläget på institutionen 

 Inga stora förändringar sedan förra mötet. Det enda som är på gång är att 
professor Anders Lindström ska adjungeras på 10 procent till 
Skogsmästarskolan. Anders kommer att arbeta tillsammans med Daniel och 
Elisabeth med plantforskningen. 

  
c) Kursansvariga läsåret 2020/21 

 Så här ser planen ut för de kurser som går nästa läsår. 
 

Kurs Kursledare 

Skogen, marken, maskinen Grzegorz Mikusinski 

Skogens värdekedja Börje Börjesson 

Skogliga beslutsunderlag Torgny Söderman 

Skoglig produktion och miljö Torbjörn Valund 

Skogsskötsel 1 Tommy Abrahamsson 

Skogsskötsel 2 Lars Norman 

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning Carina Sándor 

Skoglig planering Lars Norman 

Kolning och skogshistoria Torbjörn Valund 

Skogsgården företaget Torgny Söderman 

Skoglig driftsledning Back Tomas Ersson 

Vägar och vatten Roland Larsson 

Självständigt kandidatarbete Johan Törnblom 

Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter Elisabeth Wallin 

 

  
d) Plantforskningen 

 Daniel Gräns har fått koordinatortjänsten för plantforskning på SLU 
motsvarande 35 procent. Han släpper därför kursledarskapet för Skogsskötsel 
2 men står kvar som examinator. Det mesta är överflyttat från laboratoriet i 
Vassbo till Skinnskatteberg. En skiss på hur det planerade växthuset ska 
anslutas till nuvarande laboratorium har tagits fram (bifogas). En 
kostnadsberäkning pågår. Fakulteten har också ställt sig bakom att växthuset 
byggs. När kostnadsberäkningen är klar kommer en ansökan göras hos ISG i 
Uppsala om att sätta igång bygget. Vid en investering på 1 Mkr kommer 
institutionens hyreskostnad att öka med ca 140 kkr/år. 

  
e) Studenthälsan 

 Inget nytt att rapportera. 
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f) Svarsfrekvens kursvärderingar 
 Fortfarande problem med låg svarsfrekvens. Studenterna får i uppdrag att 

försöka driva på sina kurskamrater i frågan. 
  

g) Behov av vilorum 
 Studenterna har lyssnat runt och ser inget behov av ett vilorum på 

Skogsmästarskolan. 
  
  
§ 5. Extern miljörevision 2019-09-12 

 Det var först problem med att lägga in vidtagna åtgärder i den portal där de 
skulle redovisas. Nu är dock allt åtgärdat och godkänt av extern miljörevisor.  

  
  
§6 Förslag på miljöåtgärder (stående punkt) 
 Inga nya förslag framkom. 
  
  
§ 7 Säkerhet.  

  
a) Nödlägesberedskap och riskinventering (4:7) i Miljöhandbok. 

 Börje ansvarar för att planera in en evakueringsövning. 
  

b) Brandskyddskontroll 
 Gina och Vaktmästaren ska göra en brandsäkerhetskontroll på campus. 

  
c) Eventuella olyckor och olyckstillbud 

 Inga olyckor att anmäla. 
  
  
§ 8. Jämställdhet och Lika villkor 

  
a) Problem med machokultur? 

 Det har kommit signaler från en del studenter om att man upplever lite av en 
machokultur på de studentaktiviteter som arrangeras. Moa och Mikaela har 
planen att försöka dra ihop ett antal tjejer från åk 1 och diskutera hur de 
upplever det.   
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b) Representanter i fakultets grupp för Lika villkor 
 Carina Sándor är föreslagen som institutionens representant i fakultetens 

grupp för frågor rörande Lika villkor. Nu ska fakulteten titta på inkomna förslag 
och sätta ihop en bra grupp som dekanen kan fatta beslut om. 

  
  
§ 9. Aktuellt från fakulteten 

  
a) Marknadsföringsplan SMP & Basår inför 15/4 2020. 

 Arbetet fortskrider enligt av Anna Morén och Börje Börjesson framtagen plan. 
  

b) De nya skogsutbildningarna 
 Institutionerna kommer att få lämna synpunkter på de planerade framtida 

utbildningarna. Samtidigt talar väldigt mycket för att JMP från ht 2021 kommer 
att ersättas av två treåriga skogliga utbildningar i Umeå samt att det kommer 
att startas en skoglig treårig ekonomiutbildning i Uppsala. På Skogsmästar-
skolan ses framför allt denna utbildning i Uppsala som en konkurrent till 
Skogsmästarprogrammet. Det blir därmed ännu viktigare att marknadsföra 
SMP.   

  
§ 10. Information från studentkåren 

 

a) Stämningen övergripande på kurserna 
 I stort är stämningen god på kurserna. Moa har informerat Richard om vad det 

innebär att vara kårordförande. Vi tror att överlämnandet kommer att fungera 
bra.  

  
b) Problem med droger? 

 Det kan finnas studenter som har problem med alkohol och det diskuterades 
vad studenthälsan i så fall kan hjälpa till med.  

  

c) Representant i gruppen för kvalitetssäkring av SMP 

 Kåren ska vid sitt sammanträde ute en representant till gruppen som ersätter 
Oskar Garli. 

  

  

§ 11. Information från Stiftelsen Tre kolare 

a) Representation i styrelsen – mandatperioder 

 Viktigt att studentkåren i sina protokoll skriver på rätt sätt gällande perioder 
för representation i stiftelsens styrelse. Moa har fått instruktioner om hur det 
ska skrivas från Anna-Stina Karlsson. 
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b) Brandtrappa puben 

 Brandtrappa är beställd. 
  

c) Ekonomisk ersättning från Skogsmästarskolan till Tre kolare. 

 Skogsmästarskolan har tidigare ersatt stiftelsen Tre kolare med 30 000 kr/år för 
att få använda kårlokalerna. När nu stora salen används i större utsträckning än 
tidigare höjs beloppet med 20 000 kr som först skulle fördelas lika mellan 
studentkår och stiftelse. Eftersom nu stiftelsen tar hela kostnaden för 
brandtrappan till puben kommer istället hela beloppet, 50 000 kr, att gå till 
stiftelsen enligt en överenskommelse med kårordföranden.  

  

§ 12. Tid för kommande möte 

 Måndag den 27 april kl. 16.10. 
 

Skinnskatteberg 2020-03-10    
 
 

 

Gina Parkatti, Sekreterare    

 

 

 
Staffan Stenhag, Ordförande   Justeras: Rikard Eriksson   
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ÅTGÄRDSLISTA – ALLMÄNT 

Åtgärdspunkt Ansvarig 

* Behövs ett vilorum?  Studenterna 

KLART! 

  

* Möte om det sociala klimatet på Skogsmästarskolan efter 
varningssignaler om en machokultur. 

Studenterna 

  

* Utseende av ersättare för Oskar Garli i gruppen som arbetar 
med kvalitetssäkring av SMP. 

Studenterna 
Börje B 

  

* Filmer för marknadsföring av dels SMP och dels de skogliga 
basåren tas fram och presenteras på Instagram och Facebook 
före ansökningarna ska vara inne 2020-04-16. 

Börje B 

  

* Åtgärder med anledning av #Metoo & #Slutavverkat. 
Samordning med fakulteten. Aktiviteter för åk 1 och 2 i Skogens 
värdekedja respektive Skoglig förvaltning och administration. 

Börje B 
Nathalie H 
KLART! 

  

* Förtydligande av framtida miljömål gällande 
bryggprojektet. Uppsättning av räknare, kontakt 
kommunen. 

Lars N 

  

* Bevakning av upphandling gällande de skogliga basåren. Börje B 
KLART! 

  

* Upprätta marknadsföringsplan för SMP. Börje B 
KLART! 

  

* Översyn av brandsläckningsutrustning. Brandkontroll 
Kidde. Kontakter för genomförande av planerad 
evakueringsövning. Steg 2 i brandutbildningen. 

Gina P 
Börje B 
Lars N 

  

* Uppföljning av studiesocial enkät och förslag till 
förbättringar där. Diskuteras i Studiesociala gruppen. 

Gina P 
KLART! 

  

* Uppfräschning av lunchrum och sal S. Gina P 
KLART! 

  

  



Skogsmästarskolan 
 Gina Parkatti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Inbjudan av inköpschefen Henning Rickardsson till 
Skinnskatteberg för att diskutera LOU mm. 

Börje B 
Lars N 
KLART! 

  

* Åtgärder för att öka svarsfrekvensen på kursvärderingar. Alla 

  

* Upprättande av rullande schema för att hålla kontakt 
med studenternas presumtiva skogliga arbetsgivare. 
Förslag om uppföljning vartannat år. 

Börje B 

  

* Undersöka läget för bredbandsanslutning av Gula 
paviljongen och Magasinet. 

Staffan S 

  

* Diskussion med berörda om kursen Skoglig driftsledning. Staffan S 
KLART! 

  

* Remissvar gällande Västmanlands miljö- och 
klimatstrategi skickas till fakulteten 

Staffan S 
KLART! 

  

* Kontakt med nya ledningen för Sveaskogs kontor i 
Skinnskatteberg. 

Tommy A 
KLART! 

  

* Åtgärder i samband med studenthälsan. Gina P 
KLART! 

 


