
Miljöplan SKA-sektionen 2017 

Kriterier MÅL ÅTGÄRD 

KLART 
DATUM/ 
TIDSPLAN ANSVARIG RESULTAT/UPPFÖLJNING KOMMENTAR 

O1 

Det ska finnas ett 
miljöombud i 
sektionsstyrelsen Genomfört Årsmötet Föregående styrelsen 

Manuel Franson 2014 
Matilda Ramsten 2015 
Samuel Evrén 2016 
Lorena Persson 2017  

O2 

Miljöombudet ska under sitt 
verksamhetsår delta i minst 
en utbildning av LiU ang. 
miljöfrågor Genomfört 

Vårterminen 
2017 Miljöombud 13/3-17  

O3 

Miljöombudet ska aktivt 
delta vid träffar med andra 
gröna sektioner   Kontinuerligt Miljöombud   

O4 

Miljöombudet ska upprätta 
en handlingsplan för 
sektionen och dess utskott 
som ska följas Genomfört 

Vårterminen 
2017 Miljöombud  

Handlingsplanen ska 
skickas till MiP 
sektionen 

O5 

Handlingsplanen ska 
kommuniceras ut till 
medlemmar och göras 
tillgänglig för de   

Vårterminen 
2017 Miljöombud  

Kommer läggas ut på 
hemsidan när den 
blivit godkänd  

O6 

Utskott och 
studentrepresentanter ska ta 
del och jobba efter 
miljöplanen och återkoppla 
hur arbetet går  

Kontinuerligt 
under året 

Miljöombud/Utskottsordförand
en  

Rapport är en stående 
punkt dagordningen 
för styrelsemöten, 
årsmöten och 
stormöten 

O7 

Vi informerar utskottet och 
Nollan under Nolle-P om 
att vi är en Grön sektion 
och vad det innebär   Nolle-P 2017 Miljöombud   



O8 

Utöver miljöombudet så 
utser vi även en 
miljöansvarig i utskottet för 
att säkra att de följer den 
handlingsplanen som 
miljöombudet upprättat.  

Generalen för 
utskottet blir 
ansvarig för 
återkoppling 
till 
miljöombudet Kontinuerligt Miljöombud/Utskottsgeneralen   

 Verksamhetskriterier      

V1 
Vi marknadsför / genomför 
varje läsår ett ”grönt event”  HT 17 Miljöombud/sektionsstyrelsen   

V2 

Vi erbjuder alltid minst ett 
vegetariskt eller ekologiskt 
kostalternativ när vi 
arrangerar event/aktiviteter  Kontinuerligt Sektionsstyrelsen, utskottet   

V3 

Vi använder porslin, glas, 
hårdplast och 
flergångsbestick i största 
möjliga mån.    Kontinuerligt Sektionsstyrelsen, utskottet  

Vid möten använder 
vi det som finns på 
Trappan. 

V4 

Vi samlar alltid in och 
källsorterar vårt avfall i 
fraktionerna: farligt avfall, 
elektronikskrot, 
glasförpackningar, papper, 
glödlampor, 
metallförpackningar, 
plastförpackningar, 
pappersförpackningar, 
wellpapp och uppmuntrar 
medlemmarna till att göra 
likadant.  

 Kontinuerligt Sektionsstyrelsen/Utskott  

Vi källsorterar allt 
vårat avfall i de 
returstationer som 
finns på campus. 

V5 

Vi behåller våra egna 
miljömål i 
miljöhandlingsplanen och 

Tidigare mål 
fortsätter vi ha 
kvar och Kontinuerligt Miljöombud   



bygger varje år på med 
minst ett nytt eget miljömål. 

lägger varje år 
till nya 

 Tidigare egna Miljömål      

 

Främja återanvändning 

bland medlemmar och 

övriga studenter. 

Anordna en 

bytesdag 

tillsammans 

med de andra 

StuFF-

sektionerna i 

Norrköping. 

Minst en gång 

per läsår 

Miljöombud för StuFF på 

Campus Norrköping 

Blev inte av under 
verksamhetsåret då tid 
inte fanns 

Tänkt att genomföras 
under detta 
verksamhetsår (2017) 

 

Köpa ekologisk mat vid de 

tillfällen som sektionen 

bjuder på mat  

Exempelvis 

under nolle-

p/sektionsfika

/andra 

aktiviteter. Kontinuerligt  

Detta görs i största 
möjliga mån  

Fortsätta att jobba 
med detta hela tiden 

 

Anordna en föreläsning 

berörande global 

uppvärmning, dess 

konsekvenser och vad vi 

kan göra åt det. 

Kontakta 

eventuella 

miljöföreläsare

/forskare för 

att komma och 

hålla 

föreläsning på 

campus. 

Minst en gång 
under läsåret 
16/17  

Blev inte av då det inte 
hans med under 
verksamhetsåret 2016 

Kan bli aktuellt igen 
under 2017 

Miljömål 
2017 

Tillsammans med andra 

gröna sektioner anordna en 

bytesdag. 

Planera detta 

tillsammans 

med andra 

miljöombud 

på campus 

Norrköping HT 2017 Miljöombud   

 


