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Spektrum eftersträvar för hållbar framtid genom att fungera som en ansvarsfull aktör i
miljöfrågor. För att se till att miljöplanen följs utses en miljöansvarig i styrelsen. Den
ansvarige presenterar planen till styrelsen på januari styrelsemöte och uppdaterar planen vid
behov.

1. Sophantering samt minimering av sopor
Föreningen sorterar alla sopor både i Kafferummet på universitetet och på klubblokalen
Klubben. På Klubben sorterar vi blandavfall, bioavfall, metall, glas, papper och kartong. På
universitetet och klubben samlas alla flaskor och burkar in och dessa pantas. I Kafferummet
sorteras även kartong och papper. På alla program som föreningen ordnar är nedskräpning
strängt förbjudet. Då spektrumiter vistas i naturen finns det alltid flera sopsäckar med.
Avfallet sorteras redan under programmen.

Då det ordnas program med servering tillverkas det alltid rätt mängd mat. Detta uppnås
genom att det är bindande anmälan till alla fester. Under sitzer minimeras sopmängden
genom att använda samma bestick, inte engångsbestick, under hela middagen. Dricksglasen
uppmuntras medlemmarna till att använda under hela kvällen. På klubbens toalett används en
handduk för att torka händerna med.

Spektrum minimerar sin pappersanvändning genom att alla möteskallelser, inbjudningar etc.
sker via föreningens e-postlista, hemsida eller sociala medier. Då papper skrivs ut strävas det
till att printa dubbelsidigt.

Alla möbler som införskaffas till Klubben och Kafferummet är begagnade. Dessa används
tills de är sönderslitna varefter de sorteras ändamålsenligt.

När det dekoreras inför program används det i första hand sådant som redan finns, istället för
att köpa nytt. Om det behövs nya saker strävar vi till att köpa sådant som går att använda flera
gånger istället för engångsdekorationer.

2. Elförbrukning och vatten
Spektrum eftersträvar till att minimera sin elförbrukning genom att bland annat stänga av
kylskåp, belysning och annan elektronik, då de inte behövs. Barkylskåpet används endast vid
större fester. Lamporna som används på klubben ska vara energisnåla. När det diskas, diskas
det för hand och det används diskfat för att slösa så lite vatten som möjligt
.

3. Övrig miljöfrämjande verksamhet
I föreningens gemensamma program används endast kollektiva transportmedel samt
samåkning.
På Klubben används inga miljöskadliga kemikalier vid rengöring. Maten tillverkas i hållbara
kärl. Föreningen tillverkar regelbundet endast vegetarisk mat för sitzer och fester.

4. Sammanfattning
Styrelsen strävar till att som en naturlig del av föreningens arbete beakta miljön och de
konsekvenser föreningens verksamhet har för den. Är föreningsmedlemmarna mera medvetna
om miljöfrågorna så blir det en naturlig del av vardagen att ta hand om den. För det är endast
om vi jobbar tillsammans som vi kan ha en positiv inverkan på naturen.

