Miljöhandlingsplan för Socionomsektionen 17/18
Kriterier

MÅL

ÅTGÄRD

O1

Vi har utsett
Vi har en miljöansvarig i Verksamhetsåret
miljöansvarig vid
Socionomsektionens
17/18
sektionen. Denne
Styrelse
fungerar också som
sektionens
representant till gröna
sektioner.

Socionomsektionens styrelse

O2

Vi har meddelat
Epostadress
miljöansvariges namn tillhandahållen Annaoch e-post adress till Karin Unger
miljöstrateg eller
motsvarande vid
miljö- och
säkerhetsenheten.

Verksamhetsåret
17/18

Miljöansvarige

O3

Minst en av de
miljöansvariga har
under den period
denna varit tillsatt
deltagit i en av LiU
anordnad utbildning i
miljöfrågor och
miljöarbete vid LiU.

Verksamhetsåret
17/18

Miljöansvarige

Har deltagit vid
utbildningen dom hölls
den 17/3 på Campus
Norrköping

KLART DATUM/
TIDSPLAN

ANSVARIG

RESURS

RESULTAT/
UPPFÖLJNING

KOMMENTAR

1

O4

Sektionens
Tillsatt miljöansvarige
miljöansvarige deltar
deltar vid alla möten
aktivt i möten med
kunna till denna punkt.
Gröna Sektioner för att
utbyta erfarenheter
med andra sektioner
och på så sätt utveckla
sektionens eget arbete
med miljöfrågor.

Verksamhetsåret
17/18

O5

Vi utser, utöver
Miljöombud är utsedda i Verksamhetsåret
miljöansvarige, även
Socionomsektionens
17/18
en eller flera
utskott.
miljöombud i
sektionens utskott, för
att förankra vårt
miljöarbete inom vår
sektion. Vår
miljöansvarige har
regelbunden kontakt
med miljöombuden
och stämmer av frågor
som rör miljö och
återkopplar vid behov
efter möten med
Gröna sektioner.

Miljöansvarige,
utskottsrepresentanter

O6

Vi har en
Miljöhandlingsplan
miljöhandlingsplan
skriven för
som beskriver
verksamhetsåret 17/18
miljöarbetet. Den
beskriver vilka mål som
ska uppnås, hur det ska
uppnås och vem/vilka
som är ansvariga.
Målen är tidsbestämda
och revideras varje år
genom
miljöförbättrande
åtgärder.

Miljöansvarige

Verksamhetsåret
17/18

Miljöansvarige

Inlämnad innan 1a
maj varje
verksamhetsår.

2

O7

Sektionen har åtagit sig Dessa dokument finns
engagemanget att
tillgängliga på
sprida miljöarbetet till sektionens hemsida.
medlemmarna.
Miljöhandlingsplan och
arbetet med
miljöfrågor finns
tillgängliga för
sektionens
medlemmar.

Löpande under
verksamhetsåret
17/18

Miljöansvarige samt utsedd
ansvarig för
Socionomsektionens
hemsida.

O8

Utskott och
studentrepresentanter
har tagit del av
sektionens
miljöhandlingsplan och
miljöfrågor finns med
som en återkommande
punkt i möten mellan
styrelse, utskott och
studentrepresentanter.

Miljöhandlingsplan har
skickats ut till
sektionens utskott.

Löpande under
verksamhetsåret
17/18

Miljöansvarig,
utskottsrepresentanter,
övriga medlemmar i
Socionomsektionens
styrelse.

Vi informerar
fadderister, festerister
m.m. inför Nolle-P och
Nollan under Nolle-P
om att vi är en Grön
sektion och att det
innebär att vi arbetar
konkret och löpnade
med miljöfrågor i vår
sektion.

Socionomsektionens
styrelse och dess
miljöansvarige kommer
medverka direkt vid
Nolle-P.

Verksamhetsåret
17/18

Miljöansvarige,
utskottsrepresentanter,
överisa medlemmar i
Socionomsektionens
styrelse.

O9

Miljöfrågor finns med
som återkommande
punkt vid sektionens
möten.

3

Sektionen marknadsför och
Lätt påbörjad
genomför varje läsår ett
planering.
”grönt event”, en aktivitet där
miljö finns med som en
framträdande del, antingen i
egen regi eller tillsammans
med en eller flera andra
Gröna sektioner.

Löpande under
verksamhetsåret
17/18

V2

Sektionen erbjuder alltid
Inköp anpassas.
minst ett vegetariskt eller
ekologiskt kostalternativ när Vegetariska alternativt
vi arrangerar event/aktiviteter finns.
och det får gärna vara
Faitrade. (Inköp anpassas
efter efterfrågan för att
minimera svinn.)

Löpande under
verksamhetsåret
17/18

Socionomsektionens
styrelse, eventuell
anordnare av aktivitet

V3

Sektionen använder porslin,
glas, hårdplast och
flergångsbestick vid alla
mindre möten och event (2030 personer, inomhus). Om
sektionen måste använda
engångsartiklar väljer vi så
långt det är möjligt de som är
Svanenmärkta (gjorda av
förnyelsebara råvaror).

Verksamhetsåret
17/18

Miljöansvarige,
Socionomsektionens
styrelse

V1

Nyligen tillförd punkt,
se V7 Nytt eget
miljömål.
Arbetar vidare på
denna punkt.

Miljöansvarige

Andra sektioner med
tillhörande miljöansvariga.

Kontakt bör tas med
andra sektioners
miljöansvariga för
samorganiserade
gröna event.
Klädbytardag?

Kan flergångsbestick också
behövas? Relativt låg åtgång
på dessa vid
Socionomsektionens
styrelsemöten.

Miljöcertifierat
diskmedel?

4

Sektionen källsorterar vårt
avfall i fraktionerna: farligt
avfall, elektronikskrot,
glasförpackningar, papper,
glödlampor,
metallförpackningar,
plastförpackningar,
pappersförpackningar,
wellpapp och uppmuntrar
medlemmarna till att göra
likadant. Minst fem av de nio
fraktionerna källsorteras och
farligt avfall som t ex färg eller
lim måste vara en av dessa.

Vid aktiviteter i skolans Löpande under
verksamhetsåret
lokaler sorteras
17/18
brännbart,
kontorspapper, plast
och metall. Om
hantering av farligt
avfall, elektronikskrot,
glödlampor och glas
krävs ser ansvariga av
evenemanget till att
det källsorteras.

V5

Sektionen samlar alltid in allt
avfall efter
utomhusaktiviteter. Avfallet
källsorteras på plats av
aktivitetens deltagare i
fraktionerna: Plast (hård och
mjukplast), Brännbart,
Glasförpackningar (hela) och
Returflaskor/burkar. För att
detta ska fungera, måste
säckarna märkas tydligt med
vad som ska slängas där.

V6

Eventuella datorer eller annan
elektronisk utrustning (t ex
högtalare) i
sektionsrummet/motsvarande
är aktiverade i energisparläge
och/eller stängs av helt när de
inte används.

V4

Miljöansvarige,
Socionomsektionens
styrelse,
Socionomsektionens
utskott.

Viktigt att ha i åtanke
inför Nolle-P

Vi ser till att alltid städa Löpande under
verksamhetsåret
upp efter oss vid
17/18
utomhusaktiviteter,
och uppmuntrar våra
utskott och
medlemmar att göra
likadant.

Socionomsektionens
styrelse,
Socionomsektionens
utskott samt eventuell
anordnare av aktivitet.

Vikgigt att ha i åtanke
inför Nolle-P

Vid våra möten ska så
få datorer som möjligt
användas, när de
används ska de om
möjligt vara i
energisparläge och i
största möjliga
utsträckning användas
utan strömsladd i
kopplad.

Miljöansvarige

I övriga sammanhang
källsorteras avfallet i
den mån det är möjligt.

Löpande under
verksamhetsåret
17/18

5

Införskaffande av
Inköpta
keramikmuggar till
Socionomsektionens
styrelsemöten för att undvika
användandet av
engångsmuggar.

Verksamhetsåret
17/18

Socionomsektionens
styrelse

Kan extramuggar
behövas?

Tidigare
eget/egna
Miljömål

Vid målning av
Socionomsektionens märke i
märkesbacken ska miljövänlig
färg användas.

Augusti 2017

Miljöansvarige

Typ av märkning?

Tidigare
eget/egna
Miljömål

Vi använder endast KRAVNär styrelsen
Löpande under
märkt kaffe (som dessutom
sammanträder ska
verksamhetsåret
gärna får vara Rättvisemärkt). KRAV-märkt kaffe
17/18
serveras. Även vid
mindre sektionsaktiviteter. Vid större
aktiviteter där vi ej har
möjlighet att själva
göra kaffe ska vi
försöka ordna med
KRAV-märkt kaffe, är
detta inte möjligt ska vi
uppmuntra till att de
som brygger kaffet i
framtiden köper in
KRAV-märkt kaffe.

Miljöansvarige,
fikaansvarig

Tidigare
eget/egna
Miljömål

Vid inköp av sektionströjor
väljer vi miljöcertifierade
alternativ. Samma sak gäller
även Socionomväskan.

Socionomsektionens
styrelse

V7 Nytt
eget miljömål

V7a Ev
testverksamhet
Socionomsektionen
kommer att använda
sig av miljövänlig färg
vid målningen av
märkesbacken.

Inköp av sektionströjor Vid av styrelsen
samt socionomväskan bedömt behov av
görs i samråd med
nya inköp.
miljöansvarig för
bedömning av
miljökriterier.

Bör även beaktas vid
andra inköp av
liknande art
(marknadsföringssyfte).
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