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SYFTE
Denna policy gäller Maskinsektionen med tillhörande medlemmar, utskott, arbetsgrupper och
föreningar. Syftet med policyn är att minska Maskinsektionens negativa miljöpåverkan och att
uppmuntra till en kontinuerlig utveckling av verksamhetens miljöarbete. Tanken är att även skapa en
medvetenhet om miljöarbete eftersom vi alla kommer behöva ha detta i åtanke på framtida
arbetsplatser.
Det är hela organisationens ansvar att arbeta för att målen uppfylls, det övergripande ansvaret för
sektionens miljöarbete ligger på sektionsstyrelsen och sektionens kontaktperson för projektet
Sektionsgrodan. Sektionens utskott har tillsammans med styrelsen tagit fram underlag för målen via en
enkät som skickades ut under våren 2019 samt genom krav och kriterier uppsatta av Sektionsgrodan.
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MILJÖPOLICY
Miljöpolicyn innehåller de övergripande mål som Maskinsektionen ska sträva efter att uppnå för att
förbättra sitt hållbarhetsarbete och minska 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.

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 med sektionens miljöhandlingsplan angående 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 som medlemmarna besitter.
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MILJÖHANDLINGSPLAN
Miljöhandlingsplanen innehåller mer specifika mål för Maskinsektionens miljöarbete. Den inkluderar tre
delar vilka inkluderar miljömål, Sektionsgrodans kriterier och krav som sektionen uppfyller 2019 samt
de kriterier och krav som sektionen strävar efter att uppfylla till 2020.

MILJÖMÅL
Miljömål 1. Införa posten miljösamordnare på sektionen.
Hur ska målet uppnås?

När ska det vara
uppnått?

Hur ska det
kontrolleras?

Vem är ansvarig för
målet?

Införa att en
Seniorsledamot
ansvarar för
miljösamordningen på
sektionen.

2019-12-31

Seniorsordförande ser
till att det sker.

Seniorsordförande

Skapa ett testamente
för fortsatt arbete.

2019-12-31

Testamente skrivet av
nuvarande
sektionsgrodeansvarig på sektionen
lämnas i Seniors drive.

Nuvarande
seniorsledamot med
sektionsgrodeansvar

Miljömål 2. Informera sektionens medlemmar om miljö och hållbarhet.
Hur ska målet uppnås?

När ska det vara
uppnått?

Hur ska det
kontrolleras?

Vem är ansvarig för
målet?

Anordna ett event som
handlar om hållbarhet
och miljöpåverkan.

2020-12-31

Seniors ordförande ser
till att eventet blir av.

Seniorsledamot med
ansvar för
miljösamordning samt
NGM-ordförande
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SEKTIONSGRODANS KRAV OCH KRITERIER
SOM MASKINSEKTIONEN UPPFYLLER 2019
För att Maskinsektionen ska erhålla Sektionsgrodan behöver sektionen uppfylla vissa krav, bland annat
ska minst 40 poäng från Sektionsgrodans kriterier uppnås under 2019. Nedan listas de kriterier som
Maskinsektionen uppfyllt 2019.

MAT OCH DRYCK
1.a
Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att sektionen strävar efter att köpa in ekologisk mat. (1p)
Under avsnittet Övergripande mål finns ambitionen finns uttryckt under rubriken Mat.
1 poäng
1.c
Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att sektionen strävar efter att säsongsanpassa sin mat. (1p)
Under avsnittet Övergripande mål finns ambitionen finns uttryckt under rubriken Mat.
1 poäng
1.d
Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att matlagning och mathantering på sektionen ska ske så resursoch energieffektivt som möjligt. (2p)
Under avsnittet Övergripande mål finns ambitionen finns uttryckt under rubriken Mat.
2 poäng
1.e
Sektionen har ett vegetariskt alternativ på alla sina menyer. Ett veganskt alternativ ger +2 poäng. (3p)
Sektionen erbjuder alltid ett vegetarisk alternativ på sektionens evenemang, dessutom är vissa
evenemang är helt vegetariska.
3 poäng
1.f
All fisk och skaldjur som serveras på sektionsevenemang är MSC-certifierad. (2p)
All fisk som serveras på sektionens events är MSC-märkt.
2 poäng
1.h
Matsvinn minimeras genom att överbliven mat från sektionens verksamhet används så att så lite ätbar mat som
möjligt slängs. (1p)
Överbliven mat från event delas ut till Maskinsektionens medlemmar eller det utskottets medlemmar
som själva tillagat maten.
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, maximalt antal poäng är 10. (10p)
Sektionen ordnar cirka 20 st studiekvällar per läsår där helt vegetarisk mat erbjuds till sektionens
medlemmar, utöver detta var sektionens cafétackfest 2019 helt vegetarisk.
10 p
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1.j
Sexmästeriet har ett minst ett ekologiskt öl i sitt sortiment vid pubar, sittningar och klubbar. (1p)
Sexmästeriet serverar alltid minst en ekologisk ölsort under deras event.
1 poäng

AVFALL OCH ÅTERVINNING
2.a
Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att avfall från sektionens verksamhets källsorteras, oavsett lokal.
(1p)
Under avsnittet Övergripande mål finns ambitionen finns uttryckt under rubriken Avfallshantering.
1 poäng
2.c
Relevant källsortering finns tillgänglig i sektionens lokaler där den vardagliga verksamheten bedrivs, såsom
styrelserum och café (inklusive pantinsamling). (2p)
Källsortering finns i Maskinsektionens styrelserum samt i sektionens café, övrig källsortering ansvarar
Akademiska hus för.
2 poäng
2.d
Alla som arbetar i kök och/eller bar informeras om hur källsorteringen fungerar. (1p)
Alla sektionsmedlemmar som använder café-köket blir informerade skriftligt och/eller muntligt om hur
källsorteringen fungerar.
1 poäng
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. (7p)
Sektionen har sortering för alla fraktioner ovan. Alla utom pappersåtervinningen finns i café-köket, det
kärlet finns i styrelserummet.
7 poäng

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
3.a
Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att sektionen strävar efter ett minskat användande av
engångsartiklar. (2p)
Under avsnittet Övergripande mål finns ambitionen finns uttryckt under rubriken Inköp.
2 poäng
3.f
Koppar för flergångsanvändning finns tillgängliga där sektionen har sin caféverksamhet eller sektionslokal. (1p)
Extra porslin köptes in i början av 2019 för att säkerställa att det finns tillräckligt för evenemangen som
hålls i sektionens café. Utskottsordförandena har även blivit uppmanade att använda dessa under
respektives lunchmöte.
1 poäng
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3.g
Porslin och bestick för flergångsanvändning finns tillgängliga där sektionen har sin caféverksamhet eller
sektionslokal. (1p)
I utbyte mot pant lånar sektionen ut flergångsanvändning material under tiden caféverksamheten är
öppen.
1 poäng

INKÖP
4.a
Sektionens miljöpolicy innehåller miljöriktlinjer för inköp. (1p)
Under avsnittet Övergripande mål finns ambitionen finns uttryckt under rubriken Inköp.
1 poäng

ÖVRIGT
5.b
Information om sektionens miljö- och hållbarhetsarbete ska finnas på sektionens hemsida och/eller i
sektionstidningen. (2p)
Detta dokument, Policydokument för miljöarbete, finns tillgänglig på sektionens hemsida.
2 poäng
5.c
Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att personer som reser i sektionens namn reser så miljövänligt som
möjligt. (1p)
Under avsnittet Övergripande mål finns ambitionen finns uttryckt under rubriken Transport och Resor.
1 poäng
Maskinsektionen uppfyller totalt 40 poäng för 2019 års verksamhet.
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SEKTIONSGRODANS KRAV OCH KRITERIER
SOM MASKINSEKTIONEN STRÄVAR EFTER ATT
UPPNÅ 2020
MAT OCH DRYCK
1.e
Ett vegetariskt alternativ finns på alla sektionens menyer och tillställningar. Ett veganskt alternativ g er +2
poäng.

AVFALL
2.b
Instruktioner för källsorteringen sätts upp vid insamlingskärlen.

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
3.b
Om engångsartiklar används inom sektionens verksamhet så är de gjorda i återvunnet material och/eller ej
gjorda av plast.

INKÖP
4.c
Sektionen har miljömärkta produkter (t.ex. kläder) i sitt sortiment. 1 poäng ges per produkt.

ÖVRIGT
5.f
Lappar med miljötips sätts upp i sektionslokaler.
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REVISIONER
Policydokument gällande Policydokument gällande 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

Styrelsen har tolkningsrätt för hur Policydokument gällande miljöarbete skall användas. Vid frågor,
kontakta styrelsen.
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