Nu startar arbetet med en plan för
ekologisk hållbarhet – vill du vara med?
Riksidrottsförbundet har arbetat fram en policy för en hållbar idrottsrörelse. Den
ska hjälpa och vägleda föreningar och aktiva att göra medvetna hållbara val. Ås If
kommer nu att påbörja ett arbete för att ta fram en handlingsplan för
hållbarhetsarbete under 2022. Vi tar avstamp i RFs policy med extra fokus på
ekologisk hållbarhet.

Vill du vara med och utveckla arbetet med hållbarhet inom
Ås IF?
Vi ska sätta samman en arbetsgrupp med deltagare från alla sektioner, både vuxna
och ungdomar, och vi söker dig som vill bidra. Före jul siktar vi på att ha en
konkret handlingsplan för hur Ås IF ska arbete med ekologisk hållbarhet under
2022.
Områden som vi kommer att titta på är exempelvis:
•

Resor. Träningar, matcher, träningsläger, cuper och evenemang innebär
transporter.

•

Mat. När vi bedriver matservering, planerar måltider i samband med
aktiviteter.

•

Kläder, utrustning och material. Vid inköp och avyttring.

•

Anläggningar och idrottsmiljöer. Påverkar naturmiljön genom
materialval och byggnation och genom energi- och vattenförbrukning.

Hör av dig till Linda Maripuu och/eller Olof Roos. Arbetsgruppen kommer att
träffas vid tre tillfällen under november och december, se datum nedan. Har du inte
möjlighet att delta men har tankar och idéer så skicka dem gärna till oss!
Lindamaripuu@hotmail.com
olofandersroos@hotmail.com
Arbetsplan
11/11 Uppstartsmöte, ca 45 min.
Inläsning och förberedelse tid
16/11 Workshop, ca 3 timmar.
Handlingsplanen utformas – skickas till arbetsgrupp, huvudstyrelse och
sektionsstyrelser för feedback.

9/12 Workshop, ca 3 timmar. Går igenom feedback och justerar/utvecklar
handlingsplanens innehåll.
Handlingsplanen renskrivs – skickas för påseende till arbetsgruppen och sen till
huvudstyrelse och sektionsstyrelser.

Mer information om RFs policy om hållbarutveckling
RF vill att idrottsrörelsen ska ha en gemensam syn på vad hållbar utveckling
innebär. Först då kan vi bli en samhällskraft inom hållbarutveckling. Målet är att
tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillfredsställa sina. RFs policy är väl förankrad i vetenskapen och i de värden
som lyfts i Idrotten Vill och Strategi 2025. Den innefattar såväl ekologisk- socialsom ekonomisk hållbarhet. Policyn innehåller också en metod för hur arbetet med
att ta fram en handlingsplan ska gå till.
•

https://www.rf.se/RFarbetarmed/hallbarutveckling/

•

Policy-for-en-hållbar-svensk-idrottsrörelse, RF, SISU.
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nyadokumentbanken/policies/policy-for-en-hallbar-svensk-idrottsrorelse.pdf

•

Återrapport idrottens hållbarhetsramverk, RF, SISU.
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundetrim/dokument/2021/aterrapport-idrottens-hallbarhetsramverk.pdf?w=900&h=900

Välkomna!

