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Syftesförklaring
-sektionen är en relativt stor förening, och mycket av vår verksamhet belastar både vår närmiljö och
klimatet på olika sätt. För att skapa en tydligare struktur med hur sektionen bör arbeta för att minska
vår miljö- och klimatpåverkan upprättas denna handlingsplan, där styrelsen med relevanta utskott kan
kontinuerligt sätta upp nya miljö- och hållbarhetsmål som sektionen bör följa. Dokumentet skall fungera
som ett stöd får våra funktionärer i deras beslut, samt uppdateras vid behov för att anpassa oss till nya
direktiv (ett exempel är förbudet av engångsplast i EU fr.o.m. juli 2021). Hållbarhetsplanen utarbetas
av styrelsen med relevanta utskott. Hållbarhetsplanen antas av styrelsen.

Ansvar
Det är styrelsens ansvar att kontinuerligt utvärdera arbetet och relevansen av de olika punkterna inom
hållbarhetsplanen. För att arbeta med hållbarhetsplanen behöver styrelsen ta hjälp av sektionens utskott,
dess utskottsordföranden och funktionärer.

Struktur och format
Hållbarhetsplanen är indelad i Allmänna hållbarhetsmål och utskottsspecifika hållbarhetsmål. De allmänna målen sammanställs av styrelsen och gäller mer generella frågor som berör hela sektionens verksamhet.
De utskottspecifika målen sammanställs av utskottsordförande som vill ansätta mer specifika mål för sin
egen verksamhet. Utskott kan då genom sin plan förmedla hur de har tänkt på framtida miljöpåverkningar till sektionens medlemmar. Det är inte ett krav att utskott har en egen hållbarhetsplan, utan bör
begränsas till utskott med relevant verksamhet.
Hållbarhetsplanen antas och revideras av styrelsen. Eventuella ändringar i planen måste godkännas av
styrelsen på ett protokollfört styrelsemöte.
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Allmänna hållbarhetsmål
-sektionens styrelse skall hålla sig uppdaterad med framtida miljö- och hållbarhetsdirektiv från myndigheter.
-sektionens funktionärer bör agera eftertänksamt, effektivt och proaktivt för att begränsa sektionens
negativa miljöpåverkan. Exempel på hur detta kan göras är att ställa högre krav på vilken sorts mat som
köps in till evenemang, källsortera avfall i så stor mån som möjligt samt minimera onödig bilanvändning.
Den största delen av -sektionens matavfall skall sopsorteras korrekt så att växtnäringen tas omhand. I
syfte att förebygga matsvinn och generering av matavfall bör funktionärer tänka efter kring produkters
hållbarhetstid och förväntad förbrukning vid inköp av varor.
-sektionen bör sträva efter att endast använda miljövänliga engångsartiklar. Exempel på bättre varianter
av engångsartiklar är de gjorda i papper, sockerrör eller majsstärkelse. Exempel på material som bör
undvikas är plast (OBS: Fr.o.m. juli 2021 förbjuds engångsartiklar i plast inom EU).
Sektionen bör uppmuntra att, både inom dess verksamhet samt dess medlemmar, återanvändning av
ägodelar. Exempelvis genom att sälja och köpa saker bland de andra sektionerna, överväga köpa begagnat
vid nya sektionsinköp samt uppmuntra försäljning och byten av begagnad kurslitteratur bland medlemmar
via Bokbyten på F-sektionen i så stor utsträckning som möjlig.
-sektionens funktionärer skall minimera mängden orange färg i sjön Sjön och maximera mängden orange
färg på telefonkiosken Telefonkiosken.

Utskottsspecifika hållbarhetsmål
Sektionen har vid upprättningen av hållbarhetsplanen inga utskottsspecifika hållbarhetsmål.
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Hjälpmedel vid revision
Vid revision och uppdatering av sektionens hållbarhetsplan finns det många resurser att ta hjälp av, både
för att hålla koll på nya direktiv som sektionen bör förhålla sig till samt för idéer för hur vi kan ligga i
framkant med vårt miljöarbete.
Exempel som sittande styrelse fann:
• Sveriges miljömål https://www.sverigesmiljomal.se
• http://www.lundsustainableengineers.com/

