MÖTESANTECKNINGAR
Tid: Tisdagen den 14 maj 2019, kl 10-12:30
Plats: Naturvårdsverket, Stockholm
Deltagare: Göran Blom, Naturvårdsverket
Dan Rydberg, Skogsstyrelsen
Olof Olsson, Stockholm Resilience Center
Johanna MacTaggart, Biosfärrådet
Gäster: Per Magnusson, Svenska Unescorådet
Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket
Eva Stighäll, Naturvårdsverket
Sanja Kuruzovic, Naturvårdsverket
1)

Inga synpunkter på anteckningar från föregående möte.

2)

Lägesuppdatering: Inga frågor om lägesuppdateringen. Johanna meddelar datum
för studieresa till Appennino Tosco Emiliano, Italien, den 15-18 oktober.

3)

MAB-ICC: Mötesagendan för det globala styrelsemötet, MAB-ICC 17-21 juni,
presenterades.
Kommittén diskuterade punkten ”Process of Excellence”. Johanna tar med följande
synpunkter i det fortsatta arbetet i arbetsgruppen för Process of Excellence:
Hur kommer 5-årsavstämningen utvecklas? Vem tar fram indikatorer?
viktigt att det inte blir en stor rapporteringsprocess, utan att den hålls enkel
hur får biosfärområdena stöd i arbetet?
Vid årets MAB-ICC diskuteras Process of Excellence. Beslut fattas vid MAB-ICC
2020.

4)

Vägledning för 10-årsutvärdering: En första version av vägledningen skickades till
kommittén innan mötet. Vägledningen uppdateras utifrån kommitténs synpunkter.
Ny version skickas till kommittén som återkommer med ev ytterligare kommentarer senast den 31 maj.

5)

Organisationsutveckling: (Diskussionsunderlag: Biosfärprogrammets organisation
och finansiering, som 2018-11-20 delgivits kommittén men som av misstag inte
kom med utskicket till dagens möte.) Syftet är att få en tydligare politisk förankring av Biosfärprogrammet, t ex genom att Biosfärprogrammet finns i regeringens
skrivningar och propositioner, samt i centrala myndigheters rapportering till regeringen. Svenska Unescorådet och Miljödepartementet fortsätter undersöka möjligheter för detta.
Det finns en ambition att utöka kommittén med fler ledamöter. Kommittén pratade om fördelar med kommittéarbetet. Särskilt nämndes att det bidrar till lärande från biosfärområdenas tvärsektoriella arbetssätt, samt hur Agenda2030 och
SDG implementeras i praktiken och i lokal kontext. Kommittéarbetet kan bidra till
att myndigheten uppnår sina mål genom att t ex regeringsuppdrag utförs i biosfärområden, vilket samtidigt utvecklar myndigheters arbetssätt.

6)

Deltagande kommande events
a. Invigning Vindelälven-Juhtatdahka: Marcus, Olof, Johanna från Biosfärprogrammet, Mats eller Per från Svenska Unescorådet. Anmäl dig senast 15
juni.
b. Invigning Voxnadalen: Marcus, Johanna från Biosfärprogrammet, Lena Sommestad från Svenska Unescorådet. Anmäl dig senast 15 juni.
c. Invigning Nordhordland, Norge, 27 september: Meddela Johanna om du avser
att delta.
d. NordMAB, 7-9 oktober: Meddela Johanna om du avser att delta.
e. Studieresa till Italien, 15-18 oktober: Meddela Johanna om du avser att delta.

7)

Inga övriga frågor

8)

Nästa möte: tisdagen den 10 september, kl 10-14 (prel tid), i Mariestad.
Vid pennan: Göran & Johanna

