
TBi-sektionens miljöplan 22/23

Kriterier MÅL ÅTGÄRD
KLART DATUM/
TIDSPLAN ANSVARIG RESURS

RESULTAT/UPPFÖLJ
NING KOMMENTAR

Organisation,
Verksamhet 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
t ex
webmaster

Vad blev resultatet,
nådde vi ända fram?

O1

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

Miljöombud väljs in på
sektionsmöten

En gång per
verksamhetsår Valberedningen/styret Målet uppfylls.

Styrelsemedlemmen som
är ledamot är sektionens
miljöombud.

O2

Meddela miljöombudets
kontaktuppgifter till
miljöstrateg eller
motsvarande vid miljö- och
säkerhetsenheten.

Miljöombud kontaktar
miljöstrateg el.
liknande efter inval.

En gång per
verksamhetsår Miljöombud Målet uppfylls. Sker vid skiftet av styrelser.

O3

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

Nyvalt/valda
miljöombud går på
utbildningen

En gång per
verksamhetsår Miljöombud Målet uppfylls.

O4
Miljöombud deltar aktivt i
möten med gröna sektioner

Miljöombud går på
anordnade möten Kontinuerligt Miljöombud

Målet uppfylls
delvis.

Missade ett möte på grund
av schemakrock.

O5

Utöver miljöombud ska det
finnas miljöansvarig i
utskott.

Miljöombud informerar
utskottsledare och
sammankallar Kontinuerligt Miljöombud/Kansliet Målet uppfylls.

Varje utskott har ett
miljöombud.

O6
Det finns en miljöplan som
revideras varje år.

Varje år uppdateras
miljöplanen med minst
ett nytt miljömål samt
revideras.

Uppdateras
kontinuerligt Miljöombud Målet uppfylls.

Finns på TBi-sektionens
hemisida.



O7

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

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

Miljöombud /Styret
/Miljöansvariga. Målet uppfylls.

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
möten för styrelse och
representanter.

Miljöombud Informerar
om detta och driver
frågor Kontinuerligt

Miljöombud/
Miljöansvariga Målet uppfylls.

Tas kontinuerligt upp på
mötena som miljöombudet
håller med miljöansvariga i
varje utskott.

O9

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

Miljöombud
sammankallar
representanter och
deltar i Nolle-p

Minst en gång per
verksamhetsår

Miljöombud/
Miljöansvariga Målet uppfylls.

Genom dialog med
fadderiet och de
miljöansvariga där och
under presentation av
sektionen.

V1

Sektionen marknadsför och
genomför minst ett ”grönt
event” varje läsår

Miljöombud anordnar
detta, själva eller i
samarbete med andra.

Minst 1 gång/
läsår Miljöombud Målet uppfylls.

Sektionen höll i en
pantinsamling till
Musikhjälpen under HT21.

V2

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

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

Miljöombud/
miljöansvariga Målet uppfylls.

Sektionen har infört
vegonorm.

V3

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

Miljöombud
/miljöansvariga Kontinuerligt

Miljöombud/
miljöansvariga Målet uppfylls.

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



V4

Sektionen källsorterar vårt
avfall och uppmuntrar
medlemmarna till att göra
likadant

Miljöombud/ Styret/
Kansliet Kontinuerligt

Miljöombud/
miljöansvariga Målet uppfylls.

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

V5

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

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

Målet uppfylls
delvis. Finns
fortfarande vissa
svårigheter med
tillgång till
källsorteringskärl.

Ska sorteras i fraktionerna:
Plast (hård och mjukplast),
Brännbart,
Glasförpackningar (hela)
och Returflaskor/burkar
Säckar tillhandahålls av
Kårservice och Linköpings
kommun.

V6

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

Datorerna är
förinställda på
energisparläge

Kontrolleras
kontinuerligt Miljöombud/ intendent Målet uppfylls.

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
verksamhetsår

1 gång per
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
2022/2023
S13

Sektionens miljöarbete ska
utvärderas regelbundet

Var tredje år ska
miljöarbetet i
sektionen utvärderas av
sektionsmedlemmarna
via enkäter.

Var tredje
verksamhetsår,
start 22/23. Miljöombud

Detta för att regelbundet
öka medvetenheten om
hur väl miljöarbetet når ut
till medlemmarna och vad
som kan förbättras i
sektionens miljöarbete.

Tidigare
eget/egna
Miljömål

V8

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

Sektionen köper in
miljömärkt papper Kontinuerligt Miljöombud/intendent Målet uppfylls.

ENbart miljömärkt papper
köps in till
sektionsrummets skrivare.

V9

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

Miljöombud informerar
om detta Kontinuerligt

Miljöombud/ Intendent/
miljöansvariga Målet uppfylls.

Skrivaren i sektionsrummet
är förinställd på att skriva
ut på båda sidorna.

V10
Sektionen använder enbart
KRAV-märkt kaffe

Miljöombud informerar
om detta Kontinuerligt

Miljöombud/
miljöansvariga

Målet uppfylls i
största möjliga mån.

Sektionens medlemmar
uppmanas kontinuerligt till
detta.

S1

Sektionens skrivare är
inställd på dubbelsidig
utskrift Skrivare är förinställd

Kontrolleras
kontinuerligt Miljöombud/ intendent Målet uppfylls.

S2

Gemensamma möten med
samtliga miljöansvariga
hålls varannan månad.

Miljöombud
sammankallar Kontinuerligt

Miljöombud/
Miljöansvariga Målet uppfylls.

Möten har hållits varannan
månad sedan invalet av
miljöansvariga som var
färdigställt i oktober 2021.



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 Målet uppfylls.

Evenemangsguide har
uppdaterats 2022 och finns
på sektionens hemsida.

S4
Varje år hålls 2
miljöorienterade event

Miljöombud arrangerar
dessa, själv eller med
andra.

2 gånger per
verksamhetsår Miljöombud Målet uppfylls.

I december genomfördes
ett event med
pantinsamling för att samla
in pengar till musikhjälpen.
I maj kommer ett event
hållas där ett lopp
anordnas och avgiften för
loppet kommer att skänkas
till en miljöorganisation.
Detta kommer göras i
samarbete med navitas för
att vidare sprida
miljömedvetenhet i
sektionen och allmänt på
LiU.

S5

Sektionen uppmuntrar till
att använda ekologiska
livsmedel vid
sektionsaktiviteter Miljöombud informerar Kontinuerligt

Miljöombud/
miljöansvariga Målet uppfylls.

Detta görs via
miljöansvariga i utskottet
som har detta som en av
deras huvuduppgift.

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 Ej genomfört.

Denna punkt är fortfarande
under diskussion om det är
mer miljövänligt att köpa in
handdukar som måste
tvättas kontinuerligt istället
för att använda papper nån
enstaka gång.

S7

Sektionen använder
miljömärkta färger för att
måla märkesbacken. Samt
tar hand om penslar och

Sektionen köper in
miljövänliga färger Kontinuerligt Miljöombud/styret Målet uppfylls.



överblivet material på
hållbart sätt.

S8

Sektionen uppmuntrar sina
medlemmar att leva mer
miljövänligt genom att
informera om
miljörelaterade event samt
sprida information.

Sektionen sprider
information via kansliet
och utskott samt mail Kontinuerligt. Miljöombud. Målet uppfylls.

Information och inspiration
angående att leva mer
miljövänligt sprids via
sektionens sociala medier.

S9

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

Miljöombud informerar
miljöansvariga vid
event Kontinuerligt Målet uppfylls.

S10

Sektionen uppmuntrar till
att använda matvaror efter
säsong Miljöombud informerar Kontinuerligt Miljöombud Målet uppfylls.

Varje säsong har det
skickats ut tips om råvaror i
säsong och tips vart recept
finns för råvaror i säsong
via sektionsmejlen.

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 Målet uppfylls.

Se sektionens reglemente
för mer information.

S12

Sektionen ska inhandla
endast ekologiska och
miljövänliga varor vid
evenemang.

Sektionens miljöombud
och kassören
informerar att
ekologiska och
miljövänliga varor ska
inhandlas till
sektionens event.

Kassören skickar in
äskning för miljöstöd i
början av varje termin. Kontinuerligt

Miljöombud/sektionskas
sör/miljöansvariga Målet uppfylls.

Med miljövaror menas
miljövänliga versioner av
vanliga produkter, t.ex.
havredryck och mjölkfritt
margarin istället för mjölk
och smör.
https://www.student.liu.se
/vid-sidan-av-studierna/stu
dentorganisationer/miljost
od?l=sv

Sökte enbart stöd för
vårtermin då det inte fanns
det ekonomiska behovet

https://www.student.liu.se/vid-sidan-av-studierna/studentorganisationer/miljostod?l=sv
https://www.student.liu.se/vid-sidan-av-studierna/studentorganisationer/miljostod?l=sv
https://www.student.liu.se/vid-sidan-av-studierna/studentorganisationer/miljostod?l=sv
https://www.student.liu.se/vid-sidan-av-studierna/studentorganisationer/miljostod?l=sv


trots inköp av miljövänliga
varor under hösten.

Miljöombud: förtroendevald medlem i TBi-sektionens styrelse. Ledamoten har denna roll.

Miljöansvariga: Utskottens miljöombud.


