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FLiNS Miljöhandlingsplan 2020

Kriterier MÅL ÅTGÄRD

KLART
DATUM/
TIDSPLAN ANSVARIG RESURS

RESULTAT/
UPPFÖLJNING KOMMENTAR

Vad vill vi uppnå? Hur uppnår vi det? När ska vi ha
uppnått det?

Vem är ansvaring för
att det blir uppnått?

Ange om
det finns
en resurs
man kan
använda

Vad blev resultatet,
nådde vi ända
fram?

O1

Vi har utsett miljöansvariga vid
sektionen (två miljöansvariga
rekommenderas, en är krav för
diplomering). Denne/dessa
fungerar också som sektionens
representant/er till gröna
sektioner.

Arbetsmiljöombudet Finns redan Arbetsmiljöombudet

O2

Vi har meddelat miljöansvariges
namn och e-post adress till
miljöstrateg eller motsvarande
vid miljö- och säkerhetsenheten.

Arbetsmiljöombudet
ärver mejladressen
från företrädare

Mejlen finns
redan

Arbetsmiljöombudet

O3

Minst en av de miljöansvariga har
under den period denna varit
tillsatt deltagit i av LiU anordnad
utbildning i miljöfrågor och
miljöarbete vid LiU.
(Denna utbildning ordnas
vanligen en gång per termin i
samband med möte med Gröna
sektioner).

Arbetsmiljöombudet
ska medverka på
denna vid nästa
tillfälle

När nästa tillfälle
ges

Arbetsmiljöombudet

O4

Sektionens miljöansvariga deltar
aktivt i möten med Gröna
Sektioner för att utbyta
erfarenheter med andra
sektioner och på så sätt utveckla
sektionens eget arbete med
miljöfrågor.

Arbetsmiljöombudet
medverkar när hen
kan

Sker under hela
verksamhetsåret
när tillfälle ges

Arbetsmiljöombudet

O5

Vi utser, utöver miljöansvarige
(punkt 1), även en eller flera
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.

Utskottet får själva
välja vem som ska
vara miljöombud

Så snabbt som
möjligt efter
årsmötet

Arbetsmiljöombudet

O6

Vi har en miljöhandlingsplan som
beskriver 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.

Arbetsmiljöombudet
sammanställer en
miljöhandlingsplan

April Arbetsmiljöombudet

O7
Sektionen har åtagit sig
engagemanget att sprida

Arbetsmiljöombudet
hjälper till att sprida

Sker kontinuerligt Arbetsmiljöombudet
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miljöarbetet till medlemmarna.
Miljöhandlingsplan och arbetet
med miljöfrågor finns tillgänglig
för sektionens medlemmar.

detta till
medlemmarna

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.

Arbetsmiljöombudet
tar kontinuerligt upp
detta på
styrelsemöten och ser
till att alla berörda
tagit del av
dokumenten

Sker kontinuerligt Arbetsmiljöombudet

O9

Vi informerar fadderister,
festerister mm 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.

Arbetsmiljöombudet
ansvarar för att
mästeriet får och
sprider information
under Nolle-P

Inför Nolle-P Arbetsmiljöombudet

V1

Sektionen marknadsför och
genomför varje läsår ett ”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.

Vi medverkar på Kläd-
och bokbytardag
arrangerad av PULS
och AJF i samband
med deras Gröna
vecka

I slutet av april Arbetsmiljöombudet

V2

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

Alla i FLiNS ser till att
detta sker vid varje
event

Kontinuerligt Alla i FLiNS styrelsen

V3

Sektionen använder porslin, glas,
hårdplast och flergångsbestick
vid alla mindre möten och event
(20-30 personer, inomhus). Om
sektionen måste använda
engångsartiklar väljer vi så långt
det är möjligt de som är
Svanenmärkta (gjorda av
förnyelsebara råvaror).

Alla i FLiNS ser till att
detta sker vid varje
event

Kontinuerligt Alla i FLiNS styrelsen

V4

Sektionen källsorterar vårt avfall i
fraktionerna: farligt avfall,
elektronikskrot,
glasförpackningar, papper,
glödlampor, metallförpackningar,
plastförpackningar,
pappersförpackningar, wellpapp
och uppmuntrar medlemmarna
till att göra likadant. (För uppfylla
detta kriterium måste minst fem
av de nio fraktionerna
källsorteras och farligt avfall som
t ex färg eller lim måste vara en
av dessa fraktioner som sorteras
ut och tas om hand.)

Alla i FLiNS ser till att
detta sker vid varje
event

Kontinuerligt Alla i FLiNS styrelsen
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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. Säckar
tillhandahålls av Kårservice och
Linköpings kommun kan
kontaktas så kommer de och
hämtar säckarna med Brännbart
avfall. För kontaktuppgifter se LiU
Students sidor om
Studentorganisationer. Detta
gäller enbart för campus i
Linköping där ett samarbete finns
med Linköpings kommun.
Motsvarande samarbete gick inte
att upprätta med Norrköpings
kommun.

Alla i FLiNS ser till att
detta sker vid varje
event

Kontinuerligt Alla i FLiNS styrelsen

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.

Alla i FLiNS ser till att
detta sker vid varje
event

Kontinuerligt Alla i FLiNS styrelsen

V7

Vid vår arbetsmarknadsdag skall
det användas lakan i så stor
utsträckning som möjligt istället
för att använda pappersdukar.
Lakanen skall sedan tvättas och
sparas för att kunna användas
nästa år.

Arbetsmiljöombudet
och huvudansvarige
för
arbetsmarknadsdagen
ser till att detta sker.
De skriver även med
det i sina testamenten
så det inte försvinner
till nästa år.

Arbetsmarknadsd
agen

Arbetsmiljöombudet
och huvudansvarige
för
arbetsmarknadsdagen

Tidigare
eget/egna
Miljömål

E1

Vid målning av märken i
märkesbacken används
miljövänlig färg.

Arbetsmiljöombudet Inför målningen
av märkesbacken i
augusti

Arbetsmiljöombudet

E2

Sektionstidningen, förutom
Nollemiken, ges ut i digital form
istället för tryckt form.

Arbetsmiljöombudet
och
Polemikenredaktören

Kontinuerligt Arbetsmiljöombudet
och
Polemikenredaktören

E3

Införande av ett
AMO-utskott/Grön
sektion-utskott med
representanter i andra årskurser
inom sektionen. Börja med
nyantagna studenter

Arbetsmiljöombudet Kontinuerligt Arbetsmiljöombudet

E4

Alla aktiviteter och events som
skapas och hålls av FLiNS
styrelse, såsom interna och
externa, ska sträva efter att ha
vegetarisk/vegansk mat och
ekologisk dryck om detta
förekommer. Om det inte går ska
det strävas efter att vara
ekologiska och närproducerade
varor. Det här gäller bara inom

Alla i FLiNS styrelsen
ser till att detta sker
vid varje event.
Arbetsmiljöombud ser
till att informera om
detta

Kontinuerligt Alla i FLiNS styrelse,
främst
arbetsmiljöombud
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FLiNS styrelse och därmed inte
utskotten.

E5

Utskotten ska redovisa ex. i sin
verksamhetsplan eller på annat
önskat sätt hur dem ska arbeta
för att uppnå relevanta miljömål
under sitt  verksamhetsår.

Inlämning sker till
arbetsmiljöombudet
och uppföljs vid
verksamhetsåretsslut.

I början och slutet
på
verksamhetsåret.

Arbetsmiljöombud
och miljöansvarig i
utskottet.

E6

Sektionströjorna ska vara
miljömärkta.

Arbetsmiljöombudet
och Tryck & spons
försäkrar sig om
detta sker

Innan
verksamhetsåret
på våren

Arbetsmiljöombudet
och Tryck&spons


