MEDLEMSVILLKOR I GRÖN FLAGG
Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Programmet drivs av Håll Sverige Rent
och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools. Som medlem får ni ett dagligt stöd i form av
vägledning, inspiration och expertis. Alla medlemsskolor granskas och certifieras efter Grön Flagg och
Håll Sverige Rents riktlinjer.
Medlemskapet
Er verksamhet blir medlem i Grön Flagg genom att fylla i anmälan på https://www.grönflagg.se/.
Ert medlemskap behöver godkännas av Håll Sverige Rent innan ni kan starta er första resa.
Medlemskapet innebär att ni får tillgång till:
•
•
•
•
•
•
•

Grön Flagg-metodiken med de sex stegen,
Grön Flaggs digitala verktyg för planering, utvärdering och inspiration,
personlig återkoppling och möjlighet att boka rådgivning,
fortbildning för personal och Grön Flagg-råd via webbinarium,
verktyg och handböcker som ger stöd åt personal och Grön Flagg-råd,
medlemsbrev med nyheter och inspiration,
digitalt kommunikationsmaterial, exempelvis logotyp, affischer och banners.

Alla nya verksamheter får en metallskylt med Grön Flaggs symbol/logotyp utan kostnad i samband med
att första resan startas, samt ett paket med digitalt material som kan användas för att visa att ni är
medlemmar.
Efter att er första resa är genomförd och godkänd blir ni certifierade med Grön Flagg. Certifieringen är
giltig så länge ni är kvar som medlemmar i Grön Flagg och arbetar aktivt med de sex stegen.
Pris
Ett medlemskap kostar 1500 kr per år och faktureras inom 30 dagar efter att ni anmäler skolan eller
förskolan för första gången eller varje gång ni startar en ny resa.
Utträde ur Grön Flagg
En verksamhet har alltid rätt att avsluta sitt medlemskap men kan inte kräva återbetalning av
medlemsavgiften för det aktuella året. Utträde ska ske genom att verksamheten kontaktar Håll Sverige
Rent skriftligt via e-post. Uppsägningstiden är 30 dagar. Om ny resa startas under uppsägningstiden
kommer verksamheten att debiteras ny avgift.
Villkor för certifiering
Så länge verksamheten arbetar aktivt inom Grön Flagg och har genomfört en godkänd resa, har ni rätt
att kalla er Grön Flagg-certifierade samt att använda varumärket Grön Flagg i er kommunikation.
Tidsram
Det är tänkt att en resa ska pågå under max 12 månader. Behöver ni mer tid, finns möjlighet att
kontakta Grön Flagg för att förlänga. Om ni inte skickar in planen eller utvärderingen i tid, kommer ert
medlemskap att automatiskt inaktiveras och därefter avslutas. Grön Flagg kommer att skicka
påminnelser i god tid. En ny resa måste påbörjas inom 3 månader efter avslutad resa. Blir er verksamhet
inaktiverad har ni inte längre rätt att kalla er Grön Flagg-certifierad och ni har heller inte rätt att
använda varumärket Grön Flagg. Ni är givetvis välkomna tillbaka till Grön Flagg när som helst.

Den gröna flaggan
Verksamhet som blivit certifierad har rätt att köpa och hissa den gröna flaggan. Flaggan finns i olika
varianter, storlekar och prisklasser. Går en verksamhet ur Grön Flagg, får inte den gröna flaggan
användas längre.
Hållbarhetspris
Varje år delar Håll Sverige Rent ut pris till en förskola, en grundskola och ett gymnasium som under året
har gjort ett riktigt bra hållbarhetsarbete. Bedömningen görs utifrån dokumentation av resan. Alla
verksamheter som skickar in godkända utvärderingar mellan 1 september och 31 augusti är med och
tävlar om årets hållbarhetspris som delas ut varje år på Grön Flagg-dagen den 11 november.
Ändringar i medlemsvillkoren
Håll Sverige Rent har rätt att ensidigt göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan en villkorsändring träder
i kraft informeras ni om ändringen via e-post. Om en ändring är av väsentlig betydelse för er som
medlem, kommer ni att informeras i god tid innan den börjar gälla.
Medlemsbrev
Som medlem i Grön Flagg får ni varje månad ett medlemsbrev av Håll Sverige Rent. Där samlar vi
information, nyheter och erbjudanden inom ramen för Grön Flagg. Ni har alltid möjlighet att
avregistrera er från utskicken.
Hantering av personuppgifter
Din personliga integritet är viktig för oss på Håll Sverige Rent. Därför vill vi att du känner dig trygg med
vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Läs med om hur vi hanterar dina
personuppgifter här.
Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08 – 505 263 00
Mail: gronflagg@hsr.se

