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Policydokument för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

SYFTE

Denna policy gäller Maskinsektionen med tillhörande medlemmar, utskott, projektgrupper och

föreningar. Syftet med policyn är att begränsa Maskinsektionens negativa miljöpåverkan och att

uppmuntra till en kontinuerlig utveckling av verksamhetens miljöarbete. Syftet är att också bidra till en

ökad medvetenhet kring miljöarbete.

I detta policydokument presenteras övergripande miljömål för Sektionen. Det är hela organisationens

ansvar att arbeta för att målen uppfylls. Det övergripande ansvaret för Sektionens miljöarbete ligger på

Sektionsstyrelsen. Underlag för målen togs ursprungligen fram av Sektionens utskott tillsammans med

Styrelsen under våren 2019, våren 2020 och våren 2021. Mer konkreta mål finns i Riktlinje angående

Sektionens miljöarbete.

INNEHÅLL

- Miljöpolicy
- Övergripande mål

- Inköp
- Mat
- Avfallshantering
- Resor och transport
- Lokaler
- Övrigt

- Utvärdering av Sektionens miljöarbete
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MILJÖPOLICY

Denna miljöpolicy innehåller de övergripande mål som Maskinsektionen ska sträva efter att uppnå för

att förbättra sitt hållbarhetsarbete och begränsa sin klimatpåverkan.

ÖVERGRIPANDE MÅL

INKÖP

- Vid alla inköp som görs av Sektionen ska miljömässiga och etiska aspekter beaktas.

- Valet av varor och tjänster ska präglas av en balans mellan perspektiv som kvalitet,

resurseffektivitet, hållbarhet och miljöpåverkan. Leverantörernas miljöarbete bör även tas i

beaktning.

- Sektionen ska arbeta aktivt med att minimera användandet av engångsartiklar.

- Om ny utrustning eller inredning behövs ska Sektionen sträva efter att låna eller köpa begagnat.

MAT

- Sektionen ska sträva efter att säsongsanpassa sina matinköp.

- Vid matinköp till Sektionens verksamhet ska en ha som ambition att välja ekologiska eller

lokalproducerade produkter om prisskillnaden inte anses oskälig.

- Matlagning och mathantering på Sektionen bör ske så resurs- och energieffektivt som möjligt.

- Sektionen ska sträva efter att erbjuda fler vegetariska alternativ och uppmuntra medlemmarna

till att välja dessa.

AVFALLSHANTERING

- Sektionen ska sträva efter att minimera verksamhetens avfall och svinn.

- Avfall från Sektionens verksamhet ska källsorteras.

- Vid husstyrelsemöten ska studentrepresentanter argumentera för att införa en bättre

källsortering med möjlighet att kompostera.

RESOR OCH TRANSPORT

- Vid val av transportmedel för personresor och frakt ska gång, cykel eller tåg väljas i första hand

då detta anses rimligt i förhållande till ekonomi, ansträngning och restid.

- Sektionen ska sträva efter att minimera det totala antalet transporterade kilometer som sker,

särskilt när det huvudsakliga energislaget är fossilt.

LOKALER

- Sektionen ska genom husstyrelsen arbeta för en ständig förbättring av sina lokalers

energieffektivitet.
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ÖVRIGT

- Sektionen och i synnerhet Styrelsen ska agera föredömligt för medlemmarna ur en miljöaspekt

och sträva efter att förmedla vikten av miljöfrågorna. Sektionens engagerade skall vara

införstådda i miljöarbete och målsättning.

- Företag som samarbetar med Sektionen bör granskas och godkännas ur ett CSR-perspektiv.

- Sektionen ska uppmuntra medlemmarna till att använda begagnat och informera om de

miljöfördelar återanvändning har. Sektionen ska möjliggöra försäljning och byten av begagnade

föremål mellan medlemmar samt uppmuntra till detta.

UTVÄRDERING AV SEKTIONENS MILJÖARBETE

I slutet av varje verksamhetsår bör Sektionens miljöarbete följas upp och utvärderas. Vid en utvärdering

kan denna policy samt Riktlinje angående Sektionens miljömål ligga till grund. Sektionsstyrelsen är

ansvariga för att utvärderingen görs.
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REVISIONER

Policydokument angående sektionens miljöarbete togs ursprungligen fram av Johanna Sjöblom och

Anna-Klara Svensson i oktober 2019. Sedan dess har den genomgått flera revideringar:

November 2019 Johanna Sjöblom och Anna-Klara Svensson

November 2020 Johanna Sjöblom och Erik Palm

Oktober 2021 Anna Anderson

November  2022 Elin Cardell och Malin Wahlström

Styrelsen har tolkningsrätt för hur Policydokument angående sektionens miljöarbete skall användas. Vid

frågor, kontakta styrelsen.
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