Miljøklubb KIF
Kirkenes Idrettsforening er en av de største frivillige foreninger i Sør-Varanger med flere
hundre medlemmer. Daglig er utallige barn og ungdom involvert i sportslig aktivitet, med
fotball, håndball og orientering. For mange er tilbudene som KIF yter en sentral del av
hverdagen, faktisk av hele oppveksten, og klubben jobber målrettet med å skape trygge
rammer og bidra til lokalt engasjement og utvikling.
KIF sin miljøplan er del av klubbens arbeid med å fremme gode holdninger blant barn og
unge. Vi ønsker at KIF sine medlemmer er lokalt engasjerte og miljø- og klimabevisste
mennesker.
Våre miljø- og klimasatsinger:
Plastfri klubb
Vi skal i størst mulig grad unngå bruk av engangsartikler av plast, deriblant bestikk,
kopper, glass, tallerkner og annet på klubbens område og aktiviteter
Søppelfri klubb
Vi skal holde områdene våre frie for søppel og innarbeide rutiner for rydding og sortering
Miljøvennlig og klimavennlig klubbhus
Vi skal gjøre vårt ytterste for at klubbens evt nye bygg designes og bygges med innovative
og moderne løsninger som sikrer høyest mulig miljø- og klimavennlig effekt.
Ren by og natur
Vi skal jobbe for at Kirkenes by og naturen i området holdes ren og pen. Vi skal
samarbeide med partnere som bidrar til at KIF kan spille en positiv rolle i lokalt miljøarbeid.
Holdninger blant medlemmer
Vi skal jobbe for at klubbens medlemmer er miljø- og klimabevisste mennesker. Blant
annet skal innholdet i denne planen kunngjøres for alle klubbens lag og enheter, deriblant
også tillitsvalgte, foreldre og andre.
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Miljø- og klimavennlige sponsorer og partnere
Vi skal søke sponsormidler og samarbeidsavtaler med aktører som holder akseptable
standarder innenfor miljø- og klimaarbeid.

Forslag til tiltak:
• Samarbeide med COOP om levering av alternativer til engangsartikler av plast
• Samarbeide med COOP om etablering av systemer for sortering av søppel på klubbens
områder og i forbindelse m klubbens aktiviteter. Deriblant f.eks egne sorteringsbøtter i
både ute- og innearealer for plast, glass, metall, panteflasker mm
• Samarbeide med andre aktører, deriblant f.eks Øfas, kommunen og andre, for etablering
av systemer for søppelsortering på klubbens områder.
• Sette høye krav til miljø- og klimavennlige standarder gjennom hele prosessen med
utvikling av KIF-huset.
• Tilstrebe at KIF arrangementer er plastfrie og miljøvennlige turnering
• Samarbeide med SNN og andre om prosjektstøtte og midler til strandrydding,
søppelrydding i byen mm. Gjøre slike midler til sentral del av de respektive lagene sine
dugnader.
• Informere alle klubbens lag og enheter om innholdet i planen. Informere alle
foreldrekontakter om innholdet i planen og distribuere på alle lagenes respektive
facebooksider
• Legge denne planen lett tilgjengelig på klubbens nettside.
• Lage en KIF miljøplakat med oversikt over viktigste tiltak og henge denne opp på
sentrale steder på klubbens område, deriblant klubbhus, innenfor og utenfor kafé-bu
mm.
• Vi skal profilere KIF som en av miljøvennlige klubber og søke sponsorer og støttespillere
som positivt kan bidra til å bygge opp rundt denne ambisjonen.

Tidsplan
Tiltakene skal innføres i løpet av sesongen 2019-2020 og deretter fungere på permanent
basis inntil en evt revisjon og oppdatering av KIF sitt Hovedstyre.
Vedtatt på styremøte 7. oktober 2019
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