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Miljö- och hållbarhetspolicy

Bakgrund och syfte
Detta dokument är en sammanslagning av tidigare miljö- och hållbarhetspolicy, som utstakade
sektionens övergripande mål och visioner, och miljö- och hållbarhetsbeslut som listade de be-
stämmelser och regler som sektionsmötet fastslagit. Syftet med detta sammanslagna dokument
är att sektionens mål och bestämmelser ska finnas lättillgängliga på ett samlat ställe.

Vision
Sektionens vision är att sektionen ska uppfylla sina ändamål med så positiv påverkan på om-
världen som möjligt. Därmed kan sektionsmedlemmar förlita sig på att sektionen gör det bästa
möjliga för att sektionsmedlemmar ska ha ett så miljövänligt och hållbart deltagande som möjligt
i sektionen.

Omfattning
Denna policy täcker arrangemang och annan verksamhet som använder sig av sektionens namn,
ekonomiska resurser och/eller lokaler. Undantaget är de fall där sektionsmedlemmar bokat Focus
för privat syfte, till exempel en phaddergruppssittning.

Mål
De mål som sektionen siktar mot i sitt miljö- och hållbarhetsarbete är att:

• Sektionen ska värna om miljö- och hållbarhet.

• Sektionens miljö- och hållbarhetsarbete ska utgå från forskning, inte någon annan
agenda.

• Det ska finnas rutiner för uppföljning, genomföring samt förnyelse av miljö- och
hållbarhetsarbete på sektionen, inklusive denna policy. Miljö- och hållbarhetsarbete är
en långsiktig process, vilket innebär att det ofta kommer att vara olika individer som startar
respektive avslutar projekt. Eftersom förutsättningarna för genomförande av arbetet samt
forskningens uppfattning av ett hållbart samhälle kan komma till att ändras, kan denna
policy och dess genomförande kräva revidering och anpassning.

• Sektionsmedlemmar ska veta att sektionen har en miljö- och hållbarhetspolicy.

• Alla sektionsmedlemmar ska kunna hitta information och veta hur de kan på-
verka sektionens miljö- och hållbarhetsarbete samt policy.

• Sektionen ska tillhandahålla verktyg och resurser till sektionsmedelemmar så
att denna policy kan följas. Ansvaret för att genomföra miljö- och hållbarhetsarbetet
ska inte bara ligga på enstaka individer, det behöver även stöttas systematiskt av sektionen.
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Regler och bestämmelser
Dessa grundar sig, där inget annat anges, på sektionsmötesbeslut och kan därför inte ändras av
någon annan instans än sektionsmötet självt. Alla arrangemang som sker i sektionens regi, an-
vänder sektionens ekonomiska resurser och/eller riktar sig till samtliga av sektionens medlemmar
måste rätta sig efter dessa bestämmelser.

• Engångsplastartiklar för mat och dryck ej får köpas in för sektionens pengar
om det finns likvärdigt plastfritt alternativ. Till likvärdiga alternativ räknas även
artiklar i sektionens porslinssamling.

• Köttprodukter som serveras ska vara av svenskt ursprung och ha Svensk Fågel-
märkning om tillämpningsbart.

• Vegetarisk kost ska vara ett alternativ på arrangemang där mat serveras. Om
både kött och vegetarisk kost finns som alternativ ska biljettpriset vara 10 kr lägre för
vegetarisk kost. Prisskillnaden subventioneras för arrangörerna av sektionen.

• Utsläppen från de fordon sektionen äger ska klimatkompenseras.

• De dieselfordon sektionen äger får endast tankas med HVO100. Tankas sektionens
dieselfordon med annat drivmedel utgår ingen ersättning från sektionen för bensinen.

• Minst 50% av alla måltider som serveras på arrangemang som av sektionsorgan
arrangeras i sektionens namn ska det endast serveras vegetarisk mat. Serveras
endast vegetarisk mat samt gelatin/insekter räknas arrangemanget i detta avseende som
vegetariskt. Vid tolkningsfråga om vad som är en måltid avgör sektionsstyrelsen som första
instans.
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