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Bakgrund
Numera borde det inte komma som en nyhet för någon att det samhälle vi lever i befinner sig i en
klimatkris. Det är hög tid för Sektionen att dra sitt strå till stacken och minska sin negativa inverkan på
klimatet och eftersträva en positiv sådan istället.

Syfte
Syftet med denna policy är att ge sektionsmedlemmar verktyg att använda sig av i den dagliga
verksamheten för att kunna genomföra den med större medvetenhet kring klimatpåverkan.

Detaljerad Information
Styrelsen

▪
▪
▪
▪
▪

Skall arbeta aktivt för att implementera, samt löpande arbeta med, denna policy långsiktigt. I
detta arbete skall bland annat ingå Skall se till att miljö och hållbarhet redovisas som en självständig punkt i
verksamhetsberättelsen. Detta så att sektionsmedlemmar och andra intressenter lätt kan
följa hur Sektionen arbetar mot en mer hållbar verksamhet.
Skall arbeta aktivt med denna policy gentemot förtroendevalda. I detta arbete skall det ingå
ett tillfälle för förtroendevalda att arbeta aktivt med implementering av policyn, till exempel på
Ordförandemöten.
Skall fortsätta att utmana befintliga strukturer om sådana har en negativ inverkan på klimatet.
Eftersträva och uppmuntra samarbete mellan sektioner gällande klimatfrågor.

Nämnder
Generellt
Varje nämnd har sin nisch och tillför något unikt till Sektionen. Det finns många sätt att bidra till en
positiv klimatpåverkan, vilket med fördel kan göras genom att samtidigt koppla an till nämndens
styrkor. Till exempel kan Idrottsnämnden arrangera ett sponsrat lopp där intäkterna går till välgörande
ändamål relaterade till klimatet, kommunikationsnämnden kan uppmärksamma en särskild miljöinsats
eller trend och Näringslivsnämnden kan ha hållbarhet i åtanke när de väljer vilka aktörer de vill arbeta
med.
Eventrelaterade aktiviteter
Mat
▪ Eftersträva en vegetarisk meny. Kött har en större negativ inverkan på miljön än en
vegetarisk meny.
▪ Var medveten om var råvarorna kommer ifrån och minimera miljöpåverkan. Till exempel
genom att välja närodlat, organiskt och säsongsaktuellt.
▪ Försök att minska matsvinn. Till exempel genom att undvika att höfta, använd befintliga
recept och skala dem. Prata gärna med personer som har genomfört liknande meny och be
dem utvärdera matsvinnet. Sektionen har ett skalningsverktyg i excel som finns att återfinna
internt.
▪ Skulle det trots allt bli något över; se till att det kommer till nytta. Till exempel genom att be
personalen som arrangerar evenemanget ta med sig matlåda ifall det skulle bli rester. Ett
annat alternativ är att lämna (lämplig) överbliven mat på baren i iStället på ett prydligt sätt
(OBS! Inget som kommer bli dåligt och/eller lämna efter lukt).
Dekor

▪

Minska inköp samt svinn av dekor. Till exempel genom att köpa dekor som kan användas
flera gånger eller att redan i planeringsstadiet av evenemanget inventera nämndförrådet. Det
finns mycket där man kan använda.
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Övrigt

▪
▪
▪
▪

Undvik engångsartiklar, i synnerhet plast.
Undvik att hyra porslin. Använd i första hand det porslin vi har i nämndförrådet.
Källsortera i största möjliga mån vid städning.
Koordinera med olika nämnder för att samköra vid inhandling för att minimera antalet vändor
med Ivan.

Näringslivsrelaterad verksamhet

▪
▪
▪
▪

Eftersträva ökad närvaro av hållbara eller miljöorienterade företag. Till exempel genom att
aktivt leta efter gröna företag eller genom att minska vinstkravet för gröna företag för att
möjliggöra deltagande i större utsträckning.
Ställ krav på företag att kunna redovisa sin miljörelaterade data. Till exempel genom att
uppmuntra deltagare på lunchföreläsningar att ställa frågor om miljömål.
Vid produktsponsorer tänk på vilka varor som väljs att exponeras. Vid snacks eller dryck
överväg att prioritera ett veganskt alternativ. Om goodiebags i tyg används, var observant
gällande tillverkningen, var den produceras, av vem och av vilket material den är gjord.
Överväg att utforma tryckt media och merchandise, såsom banderoller, pennor med tryck,
pins och liknande, så att det kan återanvändas. Till exempel undvika datum och andra
detaljer som skulle kunna motverka återanvändning.

Informationsspridning och kommunikation
▪ Eftersträva att uppmärksamma nämnders arbete med miljöfrågor.
▪ Sprid miljö/klimatrelaterad information. Till exempel genom att informera om tips och
tricks som studenter kan tillämpa för att minimera sitt klimatavtryck.
▪ Undvik informationsspridning per tryckt media.
Utbildningsrelaterad verksamhet
▪
▪

Uppmuntra klimatmoduler i läroplaner där detta är applicerbart.
När det är lämpligt, samarbeta med ITM samt KTH för att hämta in synergier i klimatarbetet.

Sektionsmedlem

▪
▪
▪
▪

Minska pappersanvändningen.
Köp begagnade böcker.
Eftersträva att hålla dig själv informerad om de möjligheter som erbjuds, till exempel genom
Sektionen, för att minska ditt personliga miljöavtryck, till exempel Klädbytardagen.
Tänk på att elsparkcykel inte är miljövänligt om du annars hade gått eller cyklat motsvarande
sträcka.

