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Dagsordenen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formandskabet
3. Sager til behandling
”Hvordan kan EAMV inddrage både de studerende og praktikvirksomhederne i arbejdet
med Verdensmålene?”
På EAMV fokuserer vi på disse Verdensmål: 4, 8, 12 og 13.
4. Mødeplan for 2020
Forslag til mødetidspunkter: onsdag den 22. april kl. 13.00 på EAMV og onsdag den
28. oktober kl. 16.00 – 18.00. (Sted aftales senere)
5. Evt.
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Ad. 3 Generel drøftelse af et af FNs verdensmål.
Udvalget har valgt FNs verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion.
Udvalget drøftede hvordan vi kan opmuntre virksomheder, især store virksomheder, til at
arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.
Der var enighed om at tage udgangspunkt i et eller flere af delmålene under nr. 12 for at
gøre det mere operationelt.
Det blev nævnt at CSR-politikken skal være troværdig.
Bjarne nævnte at der er mange vinkler på bæredygtighed:
Der skal produceres tæt på forbrugeren.
Leveringssystemer skal være bæredygtige.
De ældre mænd i bestyrelserne er ikke gearet til disse forandringer.
Vi er nødt til at se hele værdikæden igennem når vi taler om bæredygtig produktion.
Kunderne skal stille kravene for at der sker noget som i tilfældet med One Collection, Finn
Juhl fra Ringkøbing og Naturkraft.
Stephen nævnte at Actona prøver at give fabrikkerne en større forståelse for giftigt affald ved
at stille krav som indkøber.
Bjarne foreslog at de studerende i praktikken arbejder med bæredygtighed.
De nye studerende fra EAMV har fået denne opgave, og der følges op på det i Forskningens
Døgn. Mange virksomheder har brug for lidt hjælp i forhold til hvordan de kan arbejde med
bæredygtighed.
Jens foreslog at det blev tænkt ind i Actonas praktikforløb. Markedsføringsøkonomerne har i
øjeblikket en i praktik i virksomheden.
Hovedopgaverne på EAMV kunne tones over i noget med bæredygtig produktion.
Michael foreslog at de indgik i praktikoplægget til vores studerende på EAMV.
Adfærdsteori og vaner har også en betydning i forhold til at forandre vaner og rutiner.
Der er også nogle virksomheder, der har en bæredygtig produktion, men de er bare ikke
dygtige til at fortælle det.
Det kræver efteruddannelse af sælgerne at ændre fokus på at sælge miljøbevidsthed og
bæredygtighed ifølge Jan.
Vi skal væk fra prisdiskussionen, hvis der skal mere fokus på miljøet.
Det må ikke blive religion for erhvervsakademierne, da det skal tænkes ind i nogle konkrete
forretningsplaner.
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Troldtekt der producerer træbeton plader til lofter har indgået et samarbejde med Ålborg
Portland, hvor restbeton produktet køres tilbage til Ålborg med chaufføren og genanvendes
til ny beton. Troldtekt har på denne måde konkret forbedret miljøet, men de undlader at
fortælle det til forbrugerne!
Det giver god mening for vores entreprenørskabsstuderende at arbejde med bæredygtighed.

Ad. 4 Der blev fastsat en mødeplan for resten af dette skoleår. Næste møde er planlagt
til onsdag den 22. april i forlængelse af forskningens døgn. Det afholdes på EAMV.

Ad. 5. Evt. Der var ikke noget under dette punkt.

.
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