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Proposition till sektionsmötet 2018 angående: 

Uppdatering av Miljöpolicy  
Bakgrund 

Sektionen har nu ett miljöombud som har arbetat fram en miljöhandlingsplan för att sektionen ska 

arbeta med miljön på ett mer effektivt och medvetet sätt. Ett steg i detta är en uppdatering av 

miljöpolicyn som sektionen har idag, med syfte att konkretisera den och även göra tillägg. 

Miljöombudet har även varit med och utformat följande förslag på ändringar i miljöpolicyn. 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar vi på:  

att i  Miljöpolicyn lägga till 

2.1.1 Mat 

Vid inköp av livsmedel väljs ekologiska, lokalproducerade och säsongsanpassade 

alternativ i  

högsta möjliga grad.  

att i Miljöpolicyn lägga till 

2.1.2 Förbrukningsartiklar 

Sektionen strävar efter ett minskat användande av engångsartiklar, genom att istället  

använda befintliga artiklar, så som exempelvis muggar, bestick och porslin. 

att i Miljöpolicyn ändra 

från 

2.2 Resor  

Vid alla resor som görs av funktionärer i samband med sektionsrelaterat arbete, av  

medlemmar vid av sektionen tillhandahållna aktiviteter eller som på något sett bekostas av  

sektionen bör miljöpåverkan vägas in mot tidsåtgång och monetär kostnad.  

till 

2.4 Resor  

Vid alla resor som görs av funktionärer i samband med sektionsrelaterat arbete, av  

medlemmar vid av sektionen tillhandahållna aktiviteter eller som på något sätt bekostas av  
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sektionen bör miljöpåverkan vägas in mot tidsåtgång och monetär kostnad, så att resor sker  

så miljövänligt som möjligt.  

att i Miljöpolicyn lägga till 

2.5 Miljöhandlingsplan 

Det åligger sektionens medlemmar att efterfölja sektionens Miljöhandlingsplan. 

att i Miljöpolicyn ändra 

från 

2.3 Återvinning  

Alla de varor som passerar sektionens verksamhet skall i största möjliga mån hanteras på ett  

ur miljösynpunkt ansvarsfullt sätt. Sektionen ska bidra till ett hållbart resursanvändande,  

minimera mängden avfall och eftersträva minimalt användande av engångsartiklar. Korrekt  

återvinning skall vara möjlig och lättillgänglig för sektionens funktionärer och medlemmar i  

sektionens lokaler.  

till 

2.2 Återvinning  

Alla de varor som passerar sektionens verksamhet skall i största möjliga mån hanteras på ett  

ur miljösynpunkt ansvarsfullt sätt, oavsett lokal. Sektionen ska bidra till ett hållbart  

resursanvändande, minimera mängden avfall och eftersträva minimalt användande av  

engångsartiklar. Korrekt återvinning skall vara möjlig och lättillgänglig för sektionens  

funktionärer och medlemmar i sektionens lokaler.  

att i Miljöpolicyn lägga till 

2.3 Energianvändning 

Sektionens verksamhet ska ske på ett så resurs- och energieffektivt sätt som möjligt. 

att i Miljöpolicyn ändra 

från 

2.4 Informationsarbete  

Den inställning och information som sektionen och i synnerhet styrelsen förmedlar till  

medlemmarna i miljöfrågorna är av stor betydelse, detta bör tas i beaktning och sektionens 

ledning bör agera föredömligt för medlemmarna. Sektionens engagerade skall vara  

införstådda med sektionens miljöarbete och målsättning.  

till 
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2.5 Informationsarbete  

Den inställning och information som sektionen och i synnerhet styrelsen förmedlar till 

medlemmarna i miljöfrågorna är av stor betydelse, detta bör tas i beaktning och sektionens  

ledning bör agera föredömligt för medlemmarna. Sektionens engagerade skall vara  

införstådda med sektionens miljöhandlingsplan angående miljöarbete och målsättning.  

 

att i Miljöpolicyn ändra ordningen på punkterna 

 

från 

2.1 Inköp 

2.2 Resor 

2.3 Återvinning 

2.4 Informationsarbete 

till 

2.1 Inköp 

2.2 Återvinning 

2.3 Energianvändning 

2.4 Resor 

2.5 Informationsarbete 

 

 

 

Lund, dag som ovan 

Ekosystemtekniksektionens Styrelse 
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