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Ekosystemtekniksektionens
Miljöpolicy
1. Formalia
1.1 Syfte
Miljöpolicyns syfte är att dels ge stöd och riktlinjer för den dagliga verksamheten och miljöfrämjande
investeringar, men också att sektionen genom att följa denna policy har möjligheten att förmedla en
positiv bild av organisationen och fungera som ett föredöme för studenter, andra sektioner samt
utomstående kontakter.

1.2 Omfattning
Denna policy gäller Ekosystemtekniksektionen, inklusive alla dess utskott, arbetsgrupper, kommittéer
och föreningar.

2. Grundläggande principer
2.1 Inköp
Sektionens inköp och investeringar skall ta hänsyn till miljön när så är ekonomiskt och praktiskt
möjligt. Eventuell miljöpåverkan från såväl varor som tjänster som inhandlas, samt leverantörernas
miljöarbete bör tas i beaktning.

2.1.1 Mat
Vid inköp av livsmedel väljs ekologiska, lokalproducerade och säsongsanpassade alternativ i högsta
möjliga grad. Mat som serveras ska vara lakto-ovo-vegetarisk och veganska alternativ ska erbjudas.
Undantag görs vid den årliga Sillafrukosten där sill får serveras.

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.

2.2 Återvinning
2.2.1 Källsortering och resursanvändande
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.
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2.2.2 Andrahandsförsäljning
Sektionen ska möjliggöra försäljning och byten av begagnade föremål som medlemmarna besitter,
exempelvis gammal kurslitteratur.

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

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 sektionen bör
miljöpåverkan vägas in mot tidsåtgång och monetär kostnad, så att resor sker så miljövänligt som
möjligt.

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.

2.6 Sektionens samarbeten
Sektionen ska sträva efter att enbart samarbeta med företag och organisationer som arbetar med
hållbarhet relaterat till klimat och miljö.

2.7 Miljöhandlingsplan
Det åligger sektionens medlemmar att efterfölja sektionens Miljöhandlingsplan.

Sektionsmötet
24 april 2018
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