
PULS	MILJÖPLAN	2016

1

Det ska finnas 
minst en 
miljöansvarig 
inom 
sektionsstyrelse
n som har 
närvarat vid 
Gröna 
Sektioners 
Miljöutbildning.

Finns idag 1: 
Hanna Falk Finns redan.

Hanna Falk 
och 
Therese 
Matsson. 

Therese har redan 
gått utbildningen 
och förmedlat 
vidare 
informationen till 
Hanna. Hanna ska 
gå utbildningen 
vid nästa tillfälle. 

Grundläggande krav - Organisation

Nr Mål Åtgärd Ansvarig ResultatGenomfört/ 
Tidsplan

2

Miljöansvarig 
ska aktivt delta i 
möten med 
”Miljögruppen 
för Gröna 
Sektioner” för att 
utbyta 
erfarenheter 
med andra 
sektioner och på 
så sätt utveckla 
sektionens eget 
arbete med 
miljöfrågor. 

Delta på möten 
med Gröna 
Sektioner.

Löpande 
under året. 

Hanna Falk 
och 
Therese 
Matsson



3 Sektionen ska 
ha en miljöplan.

Utforma en 
miljöplan utifrån 
miljörapporten 
från föregående 
år.

Utformas 
under februari 
månad av 
styrelsen, 
Hanna Falk 
och Therese 
Matsson 

Hanna Falk Det är denna. 

4

Sprida 
information om 
Grön Sektion 
och PULS 
arbete kring 
miljöarbete till 
medlemmarna.

Information ska 
kontinuerligt 
läggas upp på 
hemsidan, i 
månadsmail 
och via 
utskotten samt 
under Nolle-P.

Info upp på 
hemsidan 
senast innan 
sommaren. 
Info under 
Nolle-P.

Hanna 
Falk, 
Therese 
Matsson 
och Felicia 
Hedström. 

7

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

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

Omedelbart 
och löpande 
under året.

Alla

5

Utskott och 
studentrepresen
tanter har tagit 
del av 
sektionens 
miljöplan. 

Den nya 
miljöplanen ska 
presenteras för 
alla aktiva i 
sektionen. På 
hemsidan. 

Ett dokument 
skrivs ihop och 
förmedlas till 
medlemmar 
efter 
godkännande 
av miljöplan. 

Hanna Falk 
och 
Therese 
Matsson

6

Uppmuntra 
medlemmar och 
aktiva till att 
bidra till en 
bättre miljö, 
framförallt i 
skolan.

Löpande 
under året.

Hanna Falk 
och 
Therese 
Matsson

Genom att 
uppmärksamma 
grön sektion 
under året. 



8

Vi använder 
endast KRAV- 
och/eller 
rättvisemärkt 
kaffe, även 
mjölk i de fall det 
är möjligt.

Om möjligt 
köper vi enbart 
kaffe från 
leverantörer där 
detta uppfylls.

Omedelbart 
och löpande 
under året

Alla.

10

Eventuella 
datorer i 
sektionsrummet 
är aktiverade i 
energisparläge 
och/eller stängs 
av helt när de 
inte används. 

PULS har i 
dagsläget inga 
datorer i 
sektionsrummet
. 

Alla, Fokus 
arbetsgrup
per som 
serverar 
mat. 

Genom att välja 
Miljömärkt-/ 
rättvisemärkt 
om det finns 
tillgång till detta

Vi strävar efter 
att minska 
användandet av 
engångsprodukt
er, så som 
pappersmuggar. 
Om vi använder 
engångsartiklar 
väljer vi så långt 
det är möjligt de 
som är gjorda i 
stärkelse eller 
papper. 

9

Vid inköp ska 
PULS sträva 
efter att endast 
köpa 
miljömärkta och 
gärna 
rättvisemärkta 
varor (kaffe, 
kollegieblock 
etc.).

Omedelbart 
och löpande 
under året.

Alla

11

Vid 
utomhusaktivite
ter försöker vi 
välja mat som 
inte kräver 
tallrikar och 
dricka som kan 
drickas ur 
återvinningsbar 
behållare 
(exempelvis pet-
flaska, burk). 
Inomhus 
använder vi 
porslin. 

Omedelbart



12

Aktiva 
källsorterar 
avfall och 
uppmuntrar 
medlemmarna 
att göra likadant.

Vi källsorterar 
vårt avfall i 
fraktionerna: 
farligt avfall, 
papper, 
metallförpackni
ngar, 
plastförpacknin
gar, 
pappersförpack
ninar och 
uppmuntrar 
medlemmarna 
att göra 
likadant.

Omedelbart Alla

13

Hela sektionen 
ska åta sig att 
samla ihop 
skräp och 
kontakta 
kommunen för 
insamling av det 
vid 
utomhusaktivitet
er.

Hålla ett 
miljömöte och 
informera om 
kommunens 
skräpinsamling.

Före 
nollningen.

PAmp-
general

14

Använda 
miljöbilar vid 
transport inom 
sektionen.

Vid hyrandet av 
bil söker vi alltid 
efter miljöbilar. 
Vi använder 
dock främst oss 
av 
kollektivtraffik. 

Omedelbart Alla

16
Marknadsföra 
ekologiska 
alternativ. 

Erbjuda 
ekologisk öl på 
PULS puben.

På våra pub-
tillfällen

Hanna Falk 
och 
Therese 
Matsson

Pub under gröna 
veckan. 

Nr Mål Åtgärd Resultat

15

Ökad kunskap 
om miljö bland 
våra 
medlemmar.

Under våren 
2016 NLU

Gästföreläsning 
med Tekniska 
verken under 
gröna veckan. 

Gästföreläsning 
med fokus på 
miljö-
medvetenhet

Genomfört/ 
Tidsplan Ansvarig

Egna miljömål (dessa utökas år efter år)



17
Marknadsföra 
ekologiska 
alternativ

Bjuda på 
ekologiskt fika

Under Gröna 
Veckan Styrelsen 

Vision kommer 
under gröna 
veckan och bjuder 
på ekologisk fika. 
Varje PULS-fika 
har ekologiska 
varor. 

18
Uppmuntra till 
miljövänliga 
aktiviteter.

Anordna en 
grön hälsosam 
aktivitet.

Under Gröna 
Veckan maxPULS

MaxPULS 
anordnar gröna 
loppet. 

19 Inspirera till att 
välja ekologiskt.

Anordna en 
grön social 
tillställning.

Under Gröna 
Veckan PULS

Olika aktiviteter 
under gröna 
veckan. 

20 Gröngörlingar

Alla 
arbetsgrupper 
inom PULS 
skall ha en 
ansvarig för 
miljöarbetet. 

Under hela 
verksamhetsår
et. 

Alla

21 Klädbytardag

PULS 
tillsammans 
med 
samarbetssekti
oner. 

Under Gröna 
Veckan PULS 

På initiativ av 
PULS i samarbete 
med AJF sker 
denna i år även 
med ELiN, FLiNS, 
KogVet och 
Stimulus. 

22
Sprida grön 
sektions syfte till 
fler. 

Skapa mer 
samarbete med 
andra sektioner. 

Under Gröna 
Veckan

Hanna Falk 
och 
Therese 
Matsson

Samarbete med 
AJF under hela 
gröna veckan 
samt 
klädbytardagen 
med flera andra 
sektioner. 




