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§1 Historik
●

2021-02-18 - Handlingsplanen antogs på Styrelsemöte 1.

§2 Bakgrund
Miljöarbetet på W-Sektionen har tidigare endast hänvisats till Miljöpolicyn och individers egna intresse
om att värna om miljön. För att kunna konkretisera och enklare arbeta med miljöfrågor har ett
miljöombud tillsatts sedan 2018 och en Miljöhandlingsplan satts upp. Upplägget på
Miljöhandlingsplanen är att de flesta utskott på Sektionen ska sätta 1-2 mål som på ett tydligt sätt ska
kunna avgöras om de har uppnåtts eller ej, samt att en ansvarig ska utses. I slutet av året kommer dessa
mål att gås igenom och en utvärdering kommer att göras om hur det har gått att genomföra målet, vad
man kan ha i åtanke till nästa år och hur detta har bidragit till Sektionens miljöarbete. I
Miljöhandlingsplanen ska även ett antal långsiktiga mål finnas med. Dessa gäller för hela sektionen och
är något som har ansetts vara sådant som är möjligt att införa, men under en längre period än det år
som Miljöhandlingsplanen sträcker sig över. Dessa mål kommer även att föras in i Miljöhandlingsplanen
för nästa år och på så sätt fortsätta att arbetas med. Sist i Miljöhandlingsplanen tas kriterier och krav för
miljömärkningen Sektionsgrodan upp. Dessa indikeras med färg om de är helt eller delvis uppfyllda samt
om det finns pågående arbete på dem eller inte.

§3 Långsiktiga mål för Sektionen
§3:1 Miljömål 1: Sektionen ska i största möjliga mån sluta använda engångsartiklar (2018)
Detta är ett långsiktigt mål som antogs 2018 då Sektionen tidigare hade jobbat väldigt lite med detta.
Sedan detta antagits har bland annat Sektionen fått tillgång till en ny lokal där en muggvägg för
Sektionens medlemmar har satts upp för att få bort användandet av engångsmuggar. Porslin och bestick
finns även tillgängligt i Sektionens lokaler att låna. Vid en del event där mat har erbjudits har Sektionens
medlemmar även uppmuntrats att ta med egna matlådor, bestick och vattenflaskor. I de fall där det inte
är möjligt att undvika engångsartiklar ska varianter av återvunnet material och/eller ej gjorda av plast
användas i största möjliga utsträckning och alla engångsartiklar ska sorteras på ett lämpligt sätt. Detta
ska även på ett tydligt sätt framgå till Sektionens medlemmar. Bland sittningarna som hållits har porslin
använts i största mån, bortsett från vid de mindre formella och St: Hans eventet under Nollningen. Här
finns fortfarande ytterligare rum för förbättringar och därför bedöms inte detta mål ännu som uppfyllt.
Ansvarig för detta mål är fortfarande övergripande Styrelsen, men även Miljöombudet på Sektionen.
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§3:2 Miljömål 2: Potentiella hållbarhetsaspekter av kurser som hålls i grundblocket bör belysas
av lärarna (2020)
Utbildningen Ekosystemteknik har redan i grunden ett fokus på miljö och många som har valt
utbildningen har som ambition att arbeta med miljön, men även bidra till ett ökat hållbarhetsarbete på
framtida företag. För att förenkla detta och bredda studenternas perspektiv bör diskussioner om
hållbarhet angående utbildningen och de ingående kurserna tas upp och synliggöras bland kursansvariga
och lärare. Studenternas åsikter ska framföras genom tillägg av fråga angående kursernas
hållbarhetsinnehåll i CEQ:erna. Den sista punkten kan dock behöva avvaktas tills efter
Corona-situationen för att inte motverka svarsfrekvensen.
Ansvariga för detta mål är Studierådet.

§3:3 Miljömål 3: Ett väl fungerande system för försäljning av begagnade ouweraller ska införas
(2020)
Inför hösten 2021 ska Sektionen vid sidan om försäljningen av de nya sälja begagnade ouweraller under
Nollningen. Detta är något som det har visats intresse för av de som börjat och ska börja ske redan nu till
hösten. Då ouwerallerna, och speciellt byte av remsor, är en stor del av Nollningen bör fokus i framtiden
läggas på att integrera alternativ för de som köper en färdigsydd begagnad ouwerall och inte kan delta på
samma sätt.
Phøset kommer att informeras till framtida Nollningar men Miljöombudet har övergripande ansvar för
att se till att detta genomförs och även att hålla koll på när målet är uppnått. Detta gjordes för första
gången under Nollningen 2020.

§4 Kortsiktiga mål för Utskott
§4:1 Jämlikhetsutskottet
-

Hålla ett event per termin med fokus på hållbarhet och etik

Ansvarig för att detta ska uppfyllas är Jämlikhetsombudet.

§4:2 Sexmästeriet
-

Att ha en helt vegansk sittning under Nollningen
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-

Servera mer säsongsanpassad och ekologisk mat under event

Ansvarig för att detta ska uppfyllas är Sexmästaren

§4:3 Studierådet
-

Att ha en närproducerad Studiekwäll
Att arbeta mot miljömål 2 bland de långsiktiga målen

Ansvarig för att detta ska uppfyllas är Studierådsordförande

§4:4 Informationsutskottet
-

Publicera hållbarhetsevent i Wekobrevet
Tillsammans med Miljöombudet i någon av Sektionens officiella kanaler sprida någon form av
miljötips och/eller -kuriosa

Ansvarig för att detta ska uppfyllas är Infochefen.

§4:5 Arbetslivskontaktgruppen
-

Tillfråga företagen som kommer på W-dagen 2021 om deras miljöarbete och redovisa resultaten
för Sektionen
Ha ordentlig sopsortering på lunchföreläsningar samt under W-dagen

Ansvarig för att detta ska uppfyllas är Arbetslivskontakten.

§4:6 Phøset
-

Endast servera vegetarisk mat på W-Gasque

Ansvarig för att detta ska uppfyllas är Øwerphøset.

§5 Sektionsgrodan
§5:1 Sektionsgrodans mål
§5:1:1 Mat och Dryck
1.a

Det finns en uttalad ambition i Miljöpolicyn att Sektionen strävar efter att köpa in ekologisk
mat. (3 poäng)
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1.b

Det finns en uttalad ambition i Miljöpolicyn att Sektionen strävar efter att köpa in
lokalproducerad mat. (1 poäng)

1.c

Det finns en uttalad ambition i Miljöpolicyn att Sektionen strävar efter att säsongsanpassa sin
mat. (1 poäng)

1.d

Det finns en uttalad ambition i Miljöpolicyn att matlagning och mathantering på Sektionen ska
ske så resurs- och energieffektivt som möjligt. (1 poäng)

1.e

Ett vegetariskt alternativ finns på alla sektionens menyer och tillställningar. Ett veganskt
alternativ ger +2 poäng. (3 + 2 poäng)

1.f

All fisk och skaldjur som serveras på sektionsevenemang är MSC-certifierad. (2 poäng)

1.g

Allt kaffe som används inom sektionen är ekologiskt. (3 poäng)

1.h

Matsvinn minimeras genom att överbliven mat från sektionens verksamhet används så att så
lite ätbar mat som möjligt slängs. (1 poäng)

1.i

Sektionen har ett helt vegetariskt event, exempelvis en sittning, en pub eller en
lunchföreläsning. Ett helt veganskt event ger +1 poäng. Poäng ges per event och bedöms också
per typ av event. Maximalt antal poäng är 10. (1-10 poäng)

1.j

Sexmästeriet har ett minst en ekologisk öl i sitt sortiment vid pubar, sittningar och klubbar. (1
poäng)

1.k

Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att sektionen ska sträva efter att erbjuda fler
vegetariska alternativ och uppmuntra medlemmarna till att välja dessa. Veganska alternativ ger
+2 poäng. (1 + 2 poäng)

§5:1:2 Avfall och Återvinning
2.a

Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att avfall från sektionens verksamhets källsorteras,
oavsett lokal. (1 poäng)

2.b

Instruktioner för källsorteringen sätts upp vid insamlingskärlen. (1 poäng)

2.c

Relevant källsortering finns tillgänglig i sektionens lokaler där den vardagliga verksamheten
bedrivs, såsom styrelserum och café (inklusive pantinsamling). (2 poäng)

2.d

Alla som arbetar i kök och/eller bar informeras om hur källsorteringen fungerar. (1 poäng)
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2.e

Avfall från sektionens verksamhet sorteras minst i följande fraktioner: metall, pant, plast,
kartong, papper, glas och matavfall. 1 poäng ges per fraktion och gäller oavsett i vilken lokal
verksamheten bedrivs. (7 poäng)

2.f

Grovsopor, elavfall och annat farligt avfall sorteras ut och förvaras så att de inte kommer till
skada i väntan på transport till återvinningsstation. (2 poäng)

2.g

Hantering och förvaring av färg, färgburkar och penslar sker på ett miljöriktigt sätt i väntan på
transport till återvinningsstation. (2 poäng)

2.h

Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att sektionens strävar efter att minimera avfall och
svinn. (1 poäng)

§5:1:3 Förbrukningsartiklar
3.a

Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att sektionen strävar efter ett minskat användande
av engångsartiklar. (2 poäng)

3.b

Om engångsartiklar används inom sektionens verksamhet så är de gjorda i återvunnet material
och/eller ej gjorda av plast. (2 poäng)

3.c

De engångsartiklar som används inom sexmästeriet källsorteras. (2 poäng)

3.d

Istället för papperskopior används e-post och hemsidor som huvudsaklig kommunikationskanal
och för distribution av mötesprotokoll till aktiva. (1 poäng)

3.e

Sektionen tar minst en krona extra betalt för mugg i samband med försäljning av te/kaffe. (1
poäng)

3.f

Koppar för flergångsanvändning finns tillgängliga där sektionen har sin caféverksamhet eller
sektionslokal. (1 poäng)

3.g

Porslin och bestick för flergångsanvändning finns tillgängliga där sektionen har sin
caféverksamhet eller sektionslokal. (1 poäng)

§5:1:4 Inköp
4.a

Sektionens miljöpolicy innehåller miljöriktlinjer för inköp. (1 poäng)
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4.b

Vid nya inköp köper sektionen begagnad och/eller miljömärkt (TCO, Svanen etc.) elektronik. (2
poäng)

4.c

Sektionen har miljömärkta produkter (t.ex. kläder) i sitt sortiment. 1 poäng ges per produkt.
(1-5 poäng)

4.d

Sektionen använder endast miljömärkta (exempelvis Svanen, Bra miljöval) preparat vid städning
av sektionens lokaler, såsom diskmedel, hushålls- och toalettpapper etc. (2 poäng)

4.e

Sektionen köper endast miljömärkt eller återvunnet skriv- och kopieringspapper. (1 poäng)

4.f

Endast miljömärkt färg köps in till sektionen. (1 poäng)

4.g

Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att sektionen ska möjliggöra försäljning och byten
av begagnade föremål som medlemmarna besitter. (1 poäng)

§5:1:5 Påverkansarbete
5.a

Sektionen har åtminstone en funktionärspost som endast ansvarar för sektionens miljöarbete,
såsom en miljösamordnare, miljöprojektgrupp, miljöombud osv. (5 poäng)

5.b

Information om sektionens miljö- och hållbarhetsarbete ska finnas på sektionens hemsida
och/eller i sektionstidningen. (2 poäng)

5.c

Lappar med miljötips sätts upp i sektionslokaler. (1 poäng)

5.d

Diskussionsluncher för frågor som berör hållbarhet och etik hålls för sektionsmedlemmarna
varje månad. (3 poäng)

5.e

Fastighetsägaren (eller motsvarande) uppmärksammas löpande (minst 1 gång/termin) på
önskemål om miljöanpassning och energieffektivisering av lokalerna. (2 poäng)

5.f

Sektionsrepresentater är i kontakt med kurs- och programansvariga för att utvärdera hur väl
hållbarhet tas upp i de utbildningar som relateras till sektionen. (6 poäng)

5.g

Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att företag som samarbetar med sektionen bör
granskas och godkännas ur hållbarhetsperspektiv. (2 poäng)

5.h

Inför sektionens arbetsmarknadsmässa tillfrågas samtliga företag om deras miljöarbete.
Resultatet redovisas för sektionsmedlemmarna. (6 poäng)
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§5:1:6 Övrigt
6.a

Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att personer som reser i sektionens namn reser så
miljövänligt som möjligt.

6.b

Frysar frostas av minst 1 ggn/termin

§5:2 Sektionens arbete med målen för Sektionsgrodan
Grönt betyder att ett mål är helt uppfyllt
Gult betyder att ett mål är ej eller delvis uppfyllt mål, men under pågående arbete
Rött betyder att ett mål är ej eller delvis uppfyllt mål, men utan pågående arbete

Mål

Åtgärd/Pågående arbete/Kommentar

Intjänade
poäng

1. Mat och Dryck
1.a Detta finns i Sektionens Miljöpolicy.

3

1.b Detta finns i Sektionens Miljöpolicy.

1

1.c Detta finns i Sektionens Miljöpolicy.

1

1.d I Sektionens Miljöpolicy står det att “Sektionens
verksamhet ska ske på ett så resurs- och
energieffektivt sätt som möjligt”, detta inkluderar
matlagning och mathantering.

1

1.e Alla evenemang på Sektionen, med undantag av Silla
frukosten, är lakto-ovo vegetariska och Sektionen
erbjuder alltid ett veganskt alternativ. Detta ska även
läggas till i den uppdaterade Miljöpolicyn för all mat
som serveras på Sektionen.

5

1.f Det enda tillfälle fisk serveras på Sektionsevenemang
är vid Silla frukosten. Denna är MSC-certifierad.

2
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1.g Alla ansvariga för inköp på Sektionen har blivit
informerade om detta och detta efterföljs även i
nuläget. För att se till att det fortsätter genomföras
ska detta följas upp och kontrolleras av
Miljöombudet.

3

1.h Mat som blir över ställs i Sektionens lokal och äts
upp av sexmästeriet och andra medlemmar på
Sektionen.

1

1.i Vanligtvis brukar detta inte vara något problem att
uppfylla till fullo då all mat som serveras på event på
Sektionen, bortsett från Sillafrukosten, sedan minst 2
år tillbaka är lakto-ovo vegetarisk (eller vegansk).
P.g.a. Coronaviruset har däremot färre event hållits
under året och därmed inte full poäng uppnåtts.
Totalt har 5 fysiska event (2 veganska och 3
vegetariska) hållits under året.

7

1.j Sexmästeriet har sedan 2018 minst en ekologisk öl i
sitt sortiment då utskottet hade det som kortsiktigt
mål.

1

1.k Detta ska som nämnt för 1.e läggas till i en
uppdaterad version av Miljöpolicyn.

-

Summa område 1

25

2. Avfall och Återvinning
2.a Detta finns i Sektionens Miljöpolicy.

1

2.b Lappar med namn och bild är uppsatta vid
insamlingskärlen.

1

2.c Källsortering finns i Wåtmarken. Styrelserummet
ligger intill och använder sig av sorteringen i
Wåtmarken. Övrig källsortering tillhandahålls av
Akademiska hus. Möjligheterna för pant ska
undersökas av Källarmästaren.

-
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2.d Alla i sexmästeriet är informerade om hur
källsorteringen fungerar.

1

2.e I Sektionslokalen sorteras metall, plast, kartong och
matavfall i uppmärkta kärl. Möjligheterna för pant
ska undersökas medan glas och papper hänvisas till
Akademiska hus källsortering.

4

2.f Källarmästaren ansvarar för att dessa förvaras på ett
säkert sätt innan de transporteras till återvinning.

2

2.g I färgförrådet finns en dunk där penseltvättsvatten
och annan löst färg samlas upp och när denna är full
tas detta till en återvinningscentral av
Källarmästaren.

2

2.h Detta finns i Sektionens Miljöpolicy.

1

Summa område 2

12

3. Förbrukningsartiklar
3.a Detta finns i Sektionens Miljöpolicy, se även Miljömål
1 under §3.1.

2

3.b Det är ett fåtal gånger som engångsartiklar används
inom Sektionen och engångsmuggar kan ibland vara i
plast. Sektionen har dock som långsiktigt mål att i så
stor utsträckning som möjligt minska detta, se
Miljömål 1 under §3.1.

-

3.c Engångsartiklar används inom sexmästeriet endast
på slask-sittningar och ett Nollningsevent på Sankt
Hans. Dessa källsorteras efteråt. Ambitionen är dock
att minska användningen ytterligare.

2

3.d Sektionen använder e-post och hemsida som
huvudsaklig kommunikationskanal och för
distribution av mötesprotokoll till aktiva.

1
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3.e Sektionen har en caféverksamhet som är under
uppbyggnad. De enstaka gånger försäljning av
kaffe/te skett har minst en krona extra betalats för
mugg.

1

3.f Detta finns tillgängligt i Sektionslokalen för alla
Sektionsmedlemmar.

1

3.g Detta finns tillgängligt i Sektionslokalen för alla
Sektionsmedlemmar.

1

Summa område 3

8

4. Inköp
4.a Detta finns i Sektionens Miljöpolicy.

1

4.b Detta som ses något som långsiktigt då elektronik
mycket sällan köps, men har inget arbete har
implementerats för att jobba mot detta.

-

4.c Tygkassarna som säljs är miljömärkta.

1

4.d Källarmästaren köper endast in miljömärkt
städmaterial, men diskmedel fås av huset (Yes) vilket
ej är miljömärkt.

-

4.e Källarmästaren ansvarar för att pappret som köps in
är miljömärkt.

1

4.f Färg har sponsrats av Akzo Nobel och är enligt
uppgift miljömärkt.

1

4.g Detta ska skrivas till i uppdaterad Miljöpolicy. För
tillfället har Sektionen redan en väl fungerande
grupp för köp av kurslitteratur i andrahand och
jobbar mot att införa köp av begagnade ouweraller
inför nollningen till hösten. Dessutom har
klädbytardagar arrangerats.

-

Summa område 4

4
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5. Påverkansarbete

5.a Sektionärsposten Miljöombud finns på Sektionen
från och med 2018.

5

5.b Miljöpolicy och Miljöhandlingsplan finns på
Sektionens hemsida.

2

5.c Detta eftersträvas inte. Däremot är ett mål till 2021
som Miljöombudet med hjälp av
Informationsutskottet är ansvariga för att i någon av
Sektionens officiella kanaler sprida någon form av
miljötips och/eller -kuriosa.

-

5.d Jämlikhetsutskottet har som mål till 2021 att
anordna minst ett event per termin som berör
hållbarhet och etik. Se §4:1 bland de kortsiktiga
målen för Sektionens utskott.

-

5.e Källarmästare eller Ordförande går kontinuerligt på
möten med Akademiska Hus där denna typ av frågor
diskuteras.

2

5.f Se Miljömål 2 bland långsiktiga mål i §3.2

-

5.g En motion om en ambition som påminner om denna
togs på VTM 2020 upp för diskussion. Den avslogs
däremot med motiveringen att återkomma med en
mer genomgående proposition till HTM 2020.

-

5.h Detta är ett mål för Arbetslivskontaktgruppen inför
W-dagen 2021. Se mål §4:5

-

Summa område 5

9

6. Övrigt
6.a Detta finns i Sektionens Miljöpolicy.

1

6.b Vi har ingen frys.

1

