Miljöpolicy för Svenska Kyrkans Unga i Täby
Vision
Vår vision är att värna om Guds skapelse och därför lämna ett så litet
ekologiskt avtryck som möjligt på jorden. Vi vill på så sätt sträva efter en
hållbar utveckling för både den ekologiska och sociala aspekten.

Policy
Vi vill arbeta steg för steg för en hållbar utveckling. Vi vill i
hållbarhetsperspektivet göra våra verksamhetsområden mer skonsamma mot
människor, natur och hela vår jord. Dessa områden innefattar inköp,
transport, läger, evenemang, fortbildning, kommunikation och insamlingar.
Justeringar kan ske kontinuerligt i policyn då vi alltid vill utvecklas och arbeta
på ett hållbart sätt utefter organisationens egen förmåga. Dessa justeringar
ska alltid fastställas vid styrelse- och årsmötesbeslut.

Riktlinjer
Resor och Transport:
Uppmuntra våra medlemmar att åka gemensamt till våra läger etc. Istället för
att välja att åka i privata personbilar till destinationen, bör så många som
möjligt åka i abonnerad buss tillsammans med SKU. I de fall personbil är
nödvändigt ska medlemmarna uppmuntras att samåka.
Gudstjänst och Fortbildning:
Uppmärksamma miljö- och hållbarhetsfrågor under fortbildning och
gudstjänster. Det skall hållas minst en miljömässa per termin.
Inköp:
Vi eftersträvar att genom våra inköp till SKUffé, läger, evenemang och
representation stödja företag, producenter och organisationer som
producerar/säljer varor med så lågt ekologiskt fotavtryck som möjligt.
Vi ska undvika onödiga inköp och överflödig konsumtion. En inventeringslista
ska föras för att hålla bättre koll på vad som behöver köpas in och vad som
kan återanvändas. Denna lista ska finnas bifogad så att alla
verksamhetsgrupper har tillgång till den.
Avfall:
Att minska organisationens avfall så mycket som möjligt och i största möjliga
mån återvinna det avfall som inte kan återanvändas. Dessutom att vid inköp

anpassa till hur mycket som faktiskt kommer hinna gå åt vid våra
SKUffétillfällen. På så sätt minska matsvinnet av utgångna varor.
Evenemang och läger:
Normkritiskt tänk och inkludering av alla våra medlemmar. Enligt ett beslut på
årsmötet 2019 ska SKU Täby i största möjliga mån verka för att endast servera
vegetarisk mat på alla våra evenemang och läger.
Internationellt:
Organisationen ska vid större evenemang såsom Sommarfestivalen eller
liknande anordna egna insamlingar till välgörande ändamål och
välgörenhetsorganisationer.
Ekonomi:
Eftersom vi inte är en vinstdrivande organisation så är ett ekonomiskt
hållbarhetsperspektiv inte relevant för vår verksamhet. Däremot siktar vi mot
att anpassa framtida budgetar till att vidareutveckla ett kontinuerligt
miljöarbete.
Kommunikation:
Att nå ut till våra medlemmar görs i första hand digitalt via sociala medier och
e-post.
Pappersutskick ska undvikas och bör endast . användas i samband med
Upptaktsveckan.
Vid medlemsregistrering används i första hand digital registrering. Fysiska
medlemsblanketter kan användas vid behov.
Tobak, alkohol och droger:
Tobak är inget vi uppmanar våra medlemmar att bruka. Vi har nolltolerans
mot alkohol och alla former av droger i samband med SKU-relaterad
verksamhet.

