Stimulus miljö- och handlingsplan i
Grön sektion
läsåret 2016/2017

Grundläggande krav för diplomering
o
Organisation
O1.

O2.

O3.

O4.

O5.

Mål

Åtgärd

Tidplan

Två (minst en) utsedda
miljöansvariga vid
sektionen

Tillsättning av en miljöansvarig
från sektionens styrelse

Genomfört
januari
2016

Minst en av de
miljöansvariga har
under året deltagit av
LiU anordnad
utbildning i miljöfrågor och miljö-arbete
Miljöansvarig deltar
aktivt i möten med
”Miljögruppen för
Gröna Sektioner”
Vi har en miljöplan
som beskriver
miljöarbetet.
Sektionen har åtagit sig
engagemanget att
sprida miljöarbetet till
medlemmarna.
Miljöplan och info om
miljöarbetet finns
tillgänglig för
sektionens medlemmar.

Krav att minst en av de
miljöansvariga genomgår en
miljöutbildning vid LiU

Ansvarig

Sektionsstyrelsen Veronika Johansson Och Jonn
utser
Gottfridsson var
miljöansvarig
miljöansvariga i Styrelsen
2015.

Genomförs Miljöansvarig
under
VT16

Mål att miljöansvarig ska delta i Genomförs Miljöansvarig
varje möte med Miljögruppen
2016
En miljöplan skrivs för varje år
med beskrivning av sektionens
uppfyllda samt eftersträvade
miljömål
Stimulus miljöplan finns
tillgänglig för medlemmarna på
psykologprogrammets
hemsida

Uppföljning/resultat

Johannes Hägerlind är
miljöansvariga i Styrelsen
2016.
Jonn deltar i utbildning 19/102015
Johannes deltar i utbildning 7/3
2016
Miljöansvarig har deltagit vid
möten som annonseras av
miljökoordinator.

Genomförs Miljöansvarig
2016

En miljöplan sammanställdes
och skickades in VT15 för
2015/2016.

Genomförs Miljöansvarig
2016
sektionsstyrelsen

Miljöplanen finns tillgänglig
på psykologprogrammets
hemsida. Utskotten har
informerats via
utskottsansvarig HT15 och
miljöansvarig VT16 och
information om miljöarbete har
getts vid utskottsmöten och
sektionsmöten.

O6.

Miljöombuden har till
uppgift att verka för en
större medvetenhet
kring "Gröna
sektioner" kampanjer
även utanför sektionen.

07.

Miljöfrågor finns med
som en återkommande
punkt i möten mellan
styrelse, utskott och
studentrepresentanter.

Verksamhet
V1.

V2.

Vi använder endast
miljömärkta
kopieringspapper och
kollegieblock och
uppmuntrar
medlemmarna till att
göra likadant.
Kopiering och utskrift
sker på båda sidorna i
största möjliga
utsträckning och
Sektionen uppmuntrar
medlemmarna att göra
likadant.

Miljöombud informerar via
styrelsen och
psykologprogrammets hemsida
om kampanjer som finns
utanför sektionen och om Liu´s
arbete för förbättrad miljö.
Utskotten ska få del av
sektionens miljöplan via mail
och på utskottsmötena, som
hålls med alla sektionens
utskott en gång per termin, ska
information om sektionens
miljöarbete ges. Vi uppmuntrar
även utskotten att om möjligt ta
hänsyn till miljön vid sina
aktiviteter.

Genomförs Miljöansvarig
Vi har spridit information om
2016
Sektionsstyrelsen kampanjer via
psykologprogrammets
hemsida, mail till studenter och
via Stimulus Facebook-sida.
Genomförs Miljöansvarig,
Miljöfrågor har tagits upp på
2016
Sektionsstyrelsen sektionsstyrelsen möten. Den
befintliga miljöplanen skickas
ut via mail och finns tillgänglig
via sektionens hemsida:
psykologprogrammet.se

Vi använder sällan
Genomförs Sektionsstyrelsen Vi skriver ut på skolan som har
kopieringspapper/kollegieblock, 2016
miljövänliga papper
men om vi gör det ska de vara
miljömärkta.
Alla kopiatorer på universitetet
är automatiskt inställda på att
skriva ut dubbelsidigt

Genomförs Miljöansvarig
2016

Kopiering och utskrift görs
alltid dubbelsidigt och vi
uppmuntrar våra medlemmar
att göra likadant. Vi undviker
att skriva ut dokument inför
sektionsmöten, utan ser till att
de finns tillgängliga på
hemsida och Facebook i god
tid innan möten.

V3.

Vi använder endast
KRAV-märkt kaffe

Endast köpa kaffe som är
KRAV- och rättvisemärkt.

Genomförs Styrelse,
2016
Miljöansvarig

V4.

Vi premierar porslin,
glas och flergångsbestick vid möten och
evenemang. Om vi
använder engångsartiklar väljer vi så
långt det är möjligt de
som är gjorda i
stärkelse eller papper.
Vi källsorterar vårt
avfall i källstationer
och uppmuntrar
medlemmarna till att
göra likadant.
Fem av nio följande
fraktioner uppfylls:
farligt avfall,
elektronikskrot,
glasförpackningar,
papper, glödlampor,
metallförpackningar,
plastförpackningar,
pappersförpackningar,
wellpapp

Vid möten och evenemang
använder vi oss främst av
flergångsartiklar, och vi
försöker använda oss av så
miljövänliga engångsartiklar
som möjligt.

Genomförs Styrelse,
2016
Miljöansvarig

Sortera vårt avfall i de stationer Genomförs Styrelse,
som finns att tillgå och se till att 2016
Miljöansvarig
så många fraktioner som
möjligt uppnås.

Vi källsorterar vårt avfall i så
stor utsträckning som möjligt.

V6.

Vid utomhusaktiviteter
samlas skräp in i säckar
som tillhandahålls av
Kårservice och
kommunen kontaktas
och meddelas var dessa
säckar kan samlas upp.

Skräp ska samlas in i säckar vid
alla utomhusaktiviteter

Genomförs Styrelse,
2016
Utskott

Detta sker under
utskottsaktiviteter och Nolle-P.

V7.

Eventuella datorer i
sektionsrummet är

Stimulus har i dagsläget inget
sektionsrum.

-

-

V5.

-

Stimulus använder enbart
KRAV- och rättvisemärkt
kaffe
Vid möten och evenemang
använder vi oss främst av
flergångsartiklar, och vi
försöker använda oss av så
miljövänliga engångsartiklar
som möjligt.

aktiverade i
energisparläge
och/eller stängs av helt
när de inte används.

Förbättringar
2011 - 1

Endast KRAV-märkt
mjölk och KRAVmärkta ägg ska
användas vid
sektionens aktiviteter,
främst vid onsdagsfikat

2011 – 2

Återanvändbara
muggar på sektionens
onsdagsfika

2012

Aktiviteter som
anordnas av styrelsen
skall vara vegetariska,
eftersom vegetariska
alternativ är bättre för
miljön. Detta
inkluderar bland annat
sittningar för
sektionsaktiva,
sektionsmöten och
styrelsens dag under
Nolle-P.

Vi informerar utskotten om
detta, lagt ut policyn på
hemsidan och ska muntligt
informera vid utskottsmötena.
Används mjölk och ägg som
inte är KRAV-märkta utgår
ingen ersättning.
Fortsätter använda muggarna

Genomförs Styrelsen
2016

Vi har informerat utskotten om
detta, lagt ut policyn på hemsidan
och muntligt informerat vid
utskottsmötena. Används mjölk
och ägg som inte är KRAVmärkta utgår som riktlinje ingen
ersättning.

Genomförs Styrelsen,
2016
Utskotten

Fortsätta med vegetarisk mat

Genomförs Styrelsen,
2016
Miljöansvariga

Muggarna finns tillgängliga för
utskottsaktiva och används vid
aktiviteter.
Sittningar för sektionsaktiva,
sektionsmöten och styrelsens dag
under Nolle-P är vegetariska.

2013

2014

2015

Styrelsen åtar sig att
anordna minst en
klädbytardag per år.
Information går ut till
sektionens medlemmar,
och alla har därför
möjlighet att byta
kläder, istället för att
köpa. De kläder som
eventuellt blir över
skänks till välgörande
ändamål.
Sektionen ska bara
köpa in diskmedel med
naturskyddsföreningens
märkning ”Bra
miljöval”. Även annat
rengöringsmedel ska
vara miljövänligt i så
stor utsträckning som
möjligt.
Styrelsen åtar sig att
anordna en
Bokbytardag, i likhet
med tidigare nämnda
klädbytardag. Denna
skall äga rum på
höstterminen i nära
anslutning till
terminsstart, då vi
tänker att särskilt nya
studenter kan gynnas
av detta koncept.

Fortsätta hålla i klädbytardag

Genomförs
HT 2016
om det
finns
intresse

Styrelsen

Klädbytardagen hölls 25/11 2015.
Klädbytardag hölls 28/4 2016
tillsammans med andra sektioner
(bl.a. PULS)

Endast köpa in diskmedel med
märkningen ”Bra miljöval”.
Övriga rengöringsmedel som
inhandlas skall vara miljövänliga
som möjligt.

Genomförs
2016

Styrelsen,
Utskotten

Detta har upprätthållits då enbart
miljövänliga städprodukter
inhandlats och nyttjats.

Anordna Bokbytardag i början av
höstterminen.

Genomförs
HT 2016
om det
finns
intresse

Styrelsen

Genomfördes 30/9-2015

2016

Vi använder
miljövänlig färg för att
måla märkesbacken.

Vid inköp av färg till
märkesbacken ser vi till att den är
miljövänlig.

Genomförs
inför
HT2016

Styrelsen

