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Kriterier

MÅL

ÅTGÄRD

KLART DATUM/
TIDSPLAN

Organisation,
Verksamhet

Vad vill vi uppnå?

Hur uppnår vi det?

O1

Minst ett miljöombud som
också är sektionens
representant till gröna
sektioner.

Miljöombud väljs in på En gång per
sektionsmöten
verksamhetsår

O2

Meddela miljöombudets
kontaktuppgifter till
miljöstrateg eller
Miljöombud kontaktar
motsvarande vid miljö- och miljöstrateg el.
säkerhetsenheten.
liknande efter inval.

En gång per
verksamhetsår

O3

Minst en av de
miljöombuden ska delta i
miljöutbildning vid LiU, i
samband med Gröna
sektioner under
verksamhetsåret.

En gång per
verksamhetsår

O4

Miljöombud deltar aktivt i Miljöombud går på
möten med gröna sektioner anordnade möten

O5

Nyvalt/valda
miljöombud går på
utbildningen

När ska vi ha uppnått
det?

Kontinuerligt

Utöver miljöombud ska det Miljöombud informerar
finnas miljöansvarig i
utskottsledare och
utskott.
sammankallar
Kontinuerligt

RESULTAT/UPPFÖLJ
NING
KOMMENTAR

ANSVARIG

RESURS

Vem är ansvaring för att det
blir uppnått?

Ange om
det finns en
resurs man
kan
använda t
ex
Vad blev resultatet,
webmaster nådde vi ända fram?

Valberedningen/styret

Målet uppfylls.

Miljöombud

Byte av mailadress gjorde
att information inte gick
Målet uppfylls delvis fram under HT18.

Miljöombud

Målet uppfylldes ej

Byte av mailadress gjorde
att detta dessvärre
missades.

Miljöombud

Aktivt deltagande from
VT19, pga byte av
Målet uppfylls delvis mailadress.

Miljöombud/Kansliet

Alla utskott har i nuläget
inte miljöansvariga.
Utskottsledarna kommer i
år få information om detta
innan utskotten och
Målet uppfylls delvis posterna fylls.

O6

Varje år uppdateras
miljöplanen med minst
Det finns en miljöplan som ett nytt miljömål samt Uppdateras
revideras varje år.
revideras.
kontinuerligt

O7

Sektionen har åtagit sig
engagemanget att sprida
information om
miljöarbetet till
medlemmarna. Miljöplan
och arbetet finns
tillgängligt för medlemmar.

Miljöombud

Uppfylls

Miljöombud /Styret
/Miljöansvariga.

Genomförs varje år
genom olika event
och miljöplanen
finns tillgänglig på
sektionens hemsida.

O8

Utskott och
studentrepresentanter har
tagit del av sektionens
miljöplan. Miljöfrågor är
återkommande punkt i
Miljöombud Informerar
möten för styrelse och
om detta och driver
representanter.
frågor
Kontinuerligt

Miljöombud/
Miljöansvariga

Uppfylls

O9

Informations sprids till
fadderi m.fl. inför Nolle-p
och Nollan informeras om
att vi är en grön sektion och
vårt arbete.

Miljöombud/
Miljöansvariga

Uppfylls

V1

Sektionen marknadsför och Miljöombud anordnar
genomför minst ett ”grönt detta, själva eller i
Minst 1 gång/
event” varje läsår
samarbete med andra. läsår

MIljöombud

Ej genomfört

V2

Sektionen erbjuder alltid
minst ett vegetariskt eller
ekologiskt kostalternativ
vid event/aktiviteter, gärna
Faitrade. Inköp anpassas
för att minimera svinn.

Miljöombud/
miljöansvariga

Uppfylls

Information om arbetet
sprids via styret,
kansliet och mail till alla
medlemmar. All
information finns på
TBisektionen.se
Kontinuerligt

Miljöombud
sammankallar
representanter och
deltar i Nolle-p

Minst en gång
per
verksamhetsår

Miljöansvariga är
informerade om detta
och miljöombud
informerar vid planerat
event.
Kontinuerligt

Med grön menas en
aktivitet där miljö finns
med som en framträdande
del.

V3

V4

V5

Sektionen använder
flergångsmaterial t.ex.
hårdplast vid alla mindre
möten och event Om behov
av engångsartiklar väljs i
möjlig mån Svanenmärkta Miljöombud
produkter
/miljöansvariga

Sektionen källsorterar vårt
avfall och uppmuntrar
medlemmarna till att göra
likadant

Sektionen samlar alltid in
allt avfall efter
utomhusaktiviteter.
Avfallet källsorteras på
plats

Miljöombud/ Styret/
Kansliet

Säckarna vid event
märks tydligt efter
ämne och vid behov
kontaktas kommunen
för upphämtning.

Kontinuerligt

Kontinuerligt

Kontinuerligt

Miljöombud/
miljöansvariga

Miljöombud/
miljöansvariga

Miljöansvariga

Papptallrikar,
plastmuggar och
bestick används
även vid ett par
större event.

Mindre möten/event
menas 20-30 personer,
inomhus. Svanenmärkt
innebär material av
förnyelsebara råvaror.

Genomförs

Minst fem av dessa
fraktioner ska sorteras:
farligt avfall,
elektronikskrot,
glasförpackningar, papper,
glödlampor,
metallförpackningar,
plastförpackningar,
pappersförpackningar,
wellpapp.
Dessutom minst en av
farligt avfall, t.ex. färg eller
lim måste sorteras ut och
tas om hand

Genomförs delvis.

Ska sorteras i fraktionerna:
Plast (hård och mjukplast),
Brännbart,
Glasförpackningar (hela)
och Returflaskor/burkar
Säckar tillhandahålls av
Kårservice och Linköpings
kommun.
Märkning av sopsäckar har
förbättrats från
föregående år. Till nästa år
ska märkningen förtydligas
och det ska bli tydligare var
man kan sortera allt.

V6

Eventuella datorer och
annan elektronisk
utrustning i kontoret sätts i Datorerna är
energisparläge eller stängs förinställda på
av helt när de inte används. energisparläge

Kontrolleras
kontinuerligt

Miljöombud/ intendent

Genomförs

V7

Sektionen behåller sina
egna miljömål i
miljöhandlingsplanen och
utökar varje år på med
minst ett nytt eget miljömål

Miljöombud reviderar
miljöplanen och skapar
ett nytt eget mål varje 1 gång per
verksamhetsår
verksamhetsår

Miljöombud

Genomförs och
utförs varje år

Detta gäller inte egna
miljömål som uppenbart är
ettåriga.
Skulle förutsättningarna att
genomföra ett eget
miljömål förändras,
motiverar vi varför vi väljer
att avsluta det
Testverksamhet är möjlig,
då tar sektionen beslut
efter ett år om målet ska
behållas eller inte.

Nytt miljömål
S11

Sektionen uppmuntrar till
att vegetarisk kost ska bli
norm vid evenemang
genom ”vegonormen”.

Sektionen serverar
vegetarisk kost som
huvudsaklig maträtt på
evenemangen.
Kontinuerligt

Miljöombud/miljöansvar
iga

Start 9/4-2019

Se sektionens reglemente
för mer information.

Miljöombud/intendent

Uppfylls

Miljöombud/ Intendent/
miljöansvariga

Uppfylls

Tidigare
eget/egna
Miljömål

V8

Sektionens medlemmar
uppmuntras till att använda
enbart miljömärkt papper
och miljömärkta
Sektionen köper in
kollegieblock
miljömärkt papper

V9

Kopiering och utskrift sker
på båda sidorna i största
möjliga utsträckning och
sektionen uppmuntrar
medlemmarna att göra
likadant

Kontinuerligt

Miljöombud informerar
om detta
Kontinuerligt

V10

Sektionen använder enbart Miljöombud informerar
KRAV-märkt kaffe
om detta
Kontinuerligt

Miljöombud/
miljöansvariga

Uppfylls i möjlig
mån.

S1

Sektionens skrivare är
inställd på dubbelsidig
utskrift

Miljöombud/ intendent

Uppfylls

Skrivare är förinställd

Kontrolleras
kontinuerligt

S2

Gemensamma möten med
samtliga miljöansvariga
Miljöombud
hålls varannan månad.
sammankallar

Kontinuerligt

Miljöombud/
Miljöansvariga

Uppfylls

S3

Sektionen har en
evenemangsguide med tips
och riktlinjer kring hur man
anordnar ett miljövänligt
event

Miljöombud
uppdaterar och ser till
att den läggs upp på
TBi-portalen

Kontinuerligt

Miljöombud/ InfoC

Uppfylls

S4

Varje år hålls 2
miljöorienterade event

Miljöombud arrangerar
dessa, själv eller med
2 gånger per
andra.
verksamhetsår

Miljöombud

Uppfylls delvis

S5

Sektionen uppmuntrar till
att använda ekologiska
livsmedel vid
sektionsaktiviteter

Miljöombud informerar Kontinuerligt

Miljöombud/
miljöansvariga

Uppfylls

S6

Vid evenemang anordnade
av sektionen används
handdukar för att torka
disk

Intendent köper in
dessa och
miljöombuden
påminner om att de ska
användas
Kontinuerligt

Miljöombud/
miljöansvariga/
Intendent

Uppfylls delvis

S7

Sektionen använder
miljömärkta färger för att
måla märkesbacken. Samt
tar hand om penslar och
överblivet material på
hållbart sätt.

Sektionen köper in
miljövänliga färger

Miljöombud/styret

Uppfylls

Kontinuerligt

Tidigare planerades möten
varje månad men efter
diskussion med
miljöansvariga har det
ändrats till varannan
månad.

Nya handdukar bör köpas
in.

S8

Sektionen uppmuntrar sina
medlemmar att leva mer
miljövänligt genom att
informera om
Sektionen sprider
miljörelaterade event samt information via kansliet
sprida information.
och utskott samt mail Kontinuerligt.

S9

Sektionen erbjuder alltid
ett vegetarisk alternativ
utan att det ingår i
specialkost

S10

Sektionen uppmuntrar till
att använda matvaror efter
säsong
Miljöombud informerar Kontinuerligt

Miljöombud.

Miljöombud informerar
miljöansvariga vid
event
Kontinuerligt

Uppfylls

Uppfylls

Miljöombud

Uppfylls

