Miljöpolicy för Kullings MS

All vår verksamhet ska präglas av starkt miljötänkande. Med hänssyn till miljöeffekterna både på lång
och kort sikt, ska vi verka för en god miljö, ur sunda och ekonomiska aspekter.
Vi ska anpassa oss till samhällets krav, där myndigheterna och förbundens krav är lägsta nivå, för den
miljöanpassning vi ska bedriva för vår klubb.
Miljöhänsyn ska tas i varje beslut på alla nivåer inom klubben. Vi ska arbeta förebyggande genom
hushållning av råvaror och energi samt mot minskandet av miljöstörande utsläpp, för en verksamhet
med mindre miljöpåverkan. Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden samt kretsloppets principer.
Genom att tydligt informera de som vistas i vårt klubbhus om vår policy, ska vi arbeta för att påverka
attityder och värderingar mot ett bättre miljötänkande och bestående beteendeförändringar.
En öppen dialog ska föras med medlemmar, myndigheter och olika intressenter om verksamhetens
miljöpåverkan.
Vid tävlingar strävar vi efter att göra transportsträckorna så korta som möljigt. Vi minimerar miljöpåverkan vid våra tävlingar bl a genom att följa den uppgjorda miljöplanen för respektive tävling.
I möjligaste mån samordnar vi transporter vid kurser och utbildningar.
Inom föreningen skall miljöombudet för rallysektionen biträda Kullings MS styrelse i miljöarbetet.
Arbetsbeskrivning ska finnas för samtliga ombud.
Vi strävar efter att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Det ska ske genom att dokumentera
och utvärdera verksamheten, med återkommande miljörevisioner, samt att följa aktuell handlingsplan.
Kullings MS förbinder sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy, se nedan:
Bilsportens utövare, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att
·
vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön
·
använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön
·
anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så
att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära områden
·
alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten
·
handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen,
oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar
·
efter träning och tävling lämna förbrukat materiel vid därför
avsedd plats
·
förebygga miljöolyckor

Antagen vid Kullings MS årsmöte måndagen den 9 februari 2015.

