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Miljöpolicy
Alla i samhället har ett ansvar att medverka till en bättre miljö genom att följa gällande
lagstiftning från svensk stat, EU och internationella överenskommelser. Även
studentorganisationer delar detta ansvar. Genom att aktivt arbeta för att minska energi- och
resursanvändningen, ha ett genomgående kretsloppstänk samt minimera verksamhetens
belastning på miljön kan studentnationer bidra till att nationella miljökvalitetsmål uppnås samt att
den lokala miljön förbättras. För att lyckas i arbetet krävs delaktighet från alla som vistas på
nationen men framförallt måste miljövisionen vara starkt förankrat hos quratel, förmän och
nationskollegiet. Delaktigheten skall ge en ökad medvetenhet och leda till en attitydförändring
inom miljöområdet.
Att bedriva nationens verksamheter med största möjliga miljöhänsyn betyder inte att arbetssättet
behöver förändras radikalt på Hallands Nation. Det handlar främst om att arbetet skall bedrivas
med lite eftertanke, god planering, regelbunden dokumentering och noggrann uppföljning.
Miljöpolicyns och handlingsplanens syfte är att vara dynamiska och positiva hjälpmedel för att
nationen ska kunna organisera miljöarbetet. De belyser stora delar av verksamheten och vad som
behöver åtgärdas inom varje verksamhetsutskott. Varje utskottskommunikatör ansvarar för att
sätta upp miljömål för den kommande terminen i samråd med respektive utskott. De ansvarar
även för att förmännen lever upp till de gemensamma målen. Quratorn är ytterst ansvarig för
miljöarbetet. Nationskollegiet skall stötta både qurator och kommunikatörer samt se till att
nationens miljöarbete inte stannar upp. För att lyckas med miljöarbetet på nationen är det viktigt
att miljömålen utvecklas och förankras i samförstånd med alla nationens medlemmar. Varje
termin inkorporeras nya miljömål i verksamhetsplanen, vilken godkänns på terminens första
nationskollegiesammanträde.
Vision
Hallands Nation ska arbeta för att bidra till ett hållbart och miljövänligt samhälle inom all sin
verksamhet. Syftet med miljöpolicyn är att sammanfatta och kommunicera nationens ambitioner
och visioner inom miljöarbetet. Den skall vägleda nationens miljöarbete och minska
verksamhetens miljöbelastning både praktiskt och genom att främja långsiktigt och hållbart
tänkande. Miljöpolicyn och miljöarbetet på nationen följer Hållbart universitets och
Nationsgrodans riktlinjer. Målgruppen är nationsaktiva; quratelet, nationskollegiet, förmän,
jobbare, övriga medlemmar, studenter, myndigheter samt allmänheten. Nedanstående mening
sammanfattar Hallands Nations miljövision:
”Hallands Nations miljövision är att tillhandahålla en nation av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande
av naturresurser samt att bidra till en hälsosam miljö.”
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