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Miljöpolicy
Club Papa Padels Miljö policy utgår från Riksidrottsförbundets värdegrund samt från våra
egna värderingar och vår värdegrund. Club Papa bedriver en bred verksamhet där alla blir
sedda, alla känner sig välkomna och där alla känner att de är lika mycket värda oavsett kön,
ålder, funktionsnedsättning, social ställning, etnisk tillhörighet, politisk/religiös åskådning
eller sexuell läggning.

De utmaningar vi ställs inför på grund av naturens egen och människans ökade belastning på
miljön och dess resurser är många. Den s.k. ”Overshoot day”, den dag på året då
mänskligheten börja leva bortom gränsen för vad vårt ekologiska system tillåter inträffar
tidigare på året för varje år som går.

Syfte
Syftet är att deklarera föreningens miljöambitioner och utgör grunden för föreningens
miljöarbetet. Den sätter riktning och kan även redovisa övergripande mål och åtaganden.
Föreningens miljöpolicy bidrar till att man på ett bra sätt kan kommunicera ut föreningens
viljeriktning, både intern och vid behov externt.
Med fokus på miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter ska föreningens verksamhet
bidra till en hållbar utveckling. Club Papa Padel ska ha en positiv påverkan på människor och
miljö för att på så vis bidra till en mer hållbar vardag.

Mål
•

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan med fokus på energi, återvinning och
natur.

•

Vi uppmuntrar medlemmarna till att ta hänsyn till vår natur och miljö

•

Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.

•

Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår förening.

•

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.

•

Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser om natur och miljö.
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Tillvägagångssätt
•

Effektiv energianvändning

•

Samordnade och miljövänliga inköp

•

Återvinning

•

Att leva upp till gällande miljölagar

•

En god idrotts/arbetsmiljö i hållbar utveckling

•

Öka ledares/funktionärers, aktiva, personalens och medlemmarnas kunskap om
miljörisker i samband med padelverksamhet

•

Vi är öppna för nya idéer och smarta lösningar som främjar både miljö och verksamhet.

•

Vi är alla i klubben gemensamt ansvariga för att policyn efterlevs. Det är styrelsens
uppgift att årligen följa upp policyns efterlevnad.

•

För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram dem vid årsmöten,
gemensamma träffar (såsom teorilektioner), representations- och informationsmöten samt
för sponsorer och kommun. Dessutom skall våra policy finnas beskriven på vår hemsida
samt i vår verksamhetsbeskrivning.
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