Miljödiplomering
för din förening

Nu finns Miljödiplomering
för din förening – ett enkelt och effekivt sätt att göra
en insats för en bättre miljö.
Miljödiplomering är ett
studiematerial, anpassat
för föreningar och mindre
företag. Det leder fram till er
egen miljöpolicy.
Det är enkelt att bli mer
miljösmart, men ofta blir det
ändå inte av. Miljödiplomeringen gör att ni går från ord
till handling. Ni själva sätter
ribban, men målet är givet,
ett ökat ansvar för miljön –
och för framtiden.
Välkommen att följa med!

Miljödiplomerin
Miljödiplomeringen är upplagd
som en studiecirkel, där en grupp
i föreningen träffas några gånger
för att ägna sig åt grundfrågan:
Hur ser miljöbelastningen ut i
vår förening – och hur kan vi
bli bättre?
Materialet består av fyra steg
som i korthet går ut på detta:
1. Vad gör vi idag?
Här går ni igenom hur det ser ut i
föreningen idag – och vilka områden ni vill ha med i er miljöpolicy.
2. Vad vill vi göra i framtiden?
Här går ni igenom ett antal sakområden (transporter, avfall, inköp etc). Ni diskuterar vilka regler och rekommendationer som

ng – så här går det till
ska gälla för er. När ni har gått
igenom detta, har ni ett underlag
klart för att skriva er miljöpolicy.
3. Föreningens Miljöpolicy
Resultatet av diskussionerna formuleras i ett förslag till föreningens miljöpolicy.

Miljödiplomerad
Här är märket för miljödiplomeringen. Föreningar som genomfört cirkeln får ett diplom.

4. Miljöpolicyn antas
Detta steg ligger egentligen
utanför cirkelns ram. Men det är
bra om miljöpolicyn antas av föreningens styrelse eller årsmöte.
Lika viktigt är att medlemmar
och deltagare får veta vad
ni bestämt.
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Röster om Miljödiplomeringen:
”Med Miljödiplomeringen vill vi visa att vår förening tar ansvar
för framtiden.”
Storöringens fiskeklubb

”Alla deltagare i Visionsteatern känner att miljöfrågorna är
viktiga. Vi vill därför miljödiplomera vår teaterverksamhet.”
Visionsteatern

”Som miljöinformatör känns det otroligt inspirerande att
erbjuda en studiecirkel till föreningar och mindre företag med
målsättning att dessa ska presentera sin miljöpolicy.”
Ingela Dahlin, miljöinformatör

Vad är en studiecirkel?

Om Studiefrämjandet

En studiecirkel är en grupp som möts
för att lära tillsammans. Studiefrämjandet ger stöd till cirklar, till exempel
för material, lokaler eller föreläsare.
Det finns vissa enkla regler för cirklar.
Studiefrämjandet kan berätta mer.

Studiefrämjandet är ett av Sveriges
största studieförbund. Vi finns över
hela landet och erbjuder kurser,
studiecirklar, kultur och mycket mer.
Studiefrämjandet är partipolitiskt,
religiöst och fackligt obundet.

www.studieframjandet.se
Miljödiplomering för din förening är producerat av Studiefrämjandets distrikt i Mitt
och Studiefrämjandet, riksförbundet i samarbete med Naturskyddsföreningen Dalarna.
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