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Inledning 
Miljöarbetet på V-sektionen har tidigare hänvisats till miljöpolicyn. För att konkretisera och förenkla 
arbetet med miljöfrågor har denna handlingsplan upprättats. Miljöhandlingsplanens upplägg är att 
varje utskott på sektionen skall sätta upp ett par mål som på ett tydligt sätt ska kunna avgöra om de 
uppnåtts eller inte, samt att en ansvarig ska utses. I slutet av året ska handlingsplanen utvärderas på 
vad som gjordes bra och vad som kunde gjorts bättre. Man bör diskutera vad som kan göras bättre 
till nästa år.  

I miljöhandlingsplanen ska det också finnas med ett antal långsiktiga mål, som ska gälla för hela 
sektionen. Dessa mål ska vara något som anses vara möjligt att införa under miljöhandlingsplanens 
tid men som sträcker sig över en längre tid. Följande mål kommer därmed behöva föras in i 
miljöhandlingsplanen för nästa år så att arbetet med målen kan fortskrida. 

Miljöhandlingsplanen skall varje verksamhetsår revideras och uppdateras av miljösamordnaren. 

Långsiktiga mål  
Miljömål 1 – Sektionen ska i största möjliga mån sluta använda engångsartiklar  
Sektionen ska sträva efter att minska användandet av engångsartiklar och ska i största möjliga mån 
sluta använda detta. Om engångsartiklar används inom sektionens verksamhet så ska de vara gjorda i 
återvunnet material och/eller ej gjorda av plast. Detta är ett område sektionen har arbetat lite med 
tidigare varpå det nu är av ännu större vikt att lägga fokus på detta mål. Av styrelsen och utskotten så 
används för det mesta porslinskoppar som sätts upp på någon av de hyllor som finns i anslutning till 
V-café. I Cafétmästeriets och i Sexmästeriets verksamhet används det i dagsläget mycket 
engångsartiklar vilket vi vill förändra. Porslin och bestick ska finnas tillgängligt i sektionens lokaler att 
låna. I de fall då detta inte är möjligt ska engångsartiklar 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. 

Ansvarig för detta mål är övergripande styrelsen med stöd av Skattmästeriet. 

Miljömål 2 – Allt förbrukat och använt material ska källsorteras efter varje event 
Det ska vara lättare att källsortera under och efter event. Det finns ett bra fungerande system för 
detta i lokal man bedriver verksamhet men arbetet är fortfarande bristfälligt under event, då flera 
olika material sorteras ihop.  

Ansvarig för detta är övergripande styrelsen på deras respektive event. De ska se till att material och 
avfall källsorteras. 

Miljömål 3 – Allt kaffe som köps in på sektionen ska vara ekologiskt 
Kaffe serveras på många av sektionens event och då det är en vara med stort klimatavtryck, ska 
denna väljas ekologisk vid inköp. Alla ansvariga för inköp på sektionen ska informeras att ekologiskt 
kaffe ska köpas in.  

Styrelsen har övergripande ansvar för att denna information kommer fram och efterföljs med stöd av 
Skattmästeriet. 

 

  



Kortsiktiga miljömål för sektionens utskott: 
Styrelsen 

• Personer som reser i sektionens namn reser så miljövänligt som möjligt 
• All fika ska i högsta mån vara ekologisk 

Ansvarig för att detta ska uppfyllas är Skattmästaren 

Strategigruppen 
• Aktivt stötta styrelsen med att utveckla sektionens långsiktiga och kortsiktiga mål 

Ansvarig för att detta ska uppfyllas är Strategigeneralen med stöd av Vice Ordförande. 

VoV-event 
• Att ha källsortering vid alla event 
• Att undvika engångsartiklar vid event i största möjliga mån, om detta ej är möjligt så ska 

engångsartiklar av återvunnet material och/eller ej gjorda av plast användas i största möjliga 
utsträckning och alla engångsartiklar ska sorteras på lämpligt sätt 

• När mat beställs/köps in ska man i största möjliga mån välja säsongsanpassat och ekologiska 
alternativ, om prisskillnaden inte är för hög 

• Allt kött ska vara svenskt 
• All fisk och skaldjur ska vara MSC-märkt 
• Att minska mängden animaliska produkter vid event 
• Minst 1 event per termin skall vara helt vegetarisk/vegansk 
• Minska matsvinn, minimeras genom att överbliven mat från sektionens verksamhet används 

så att så lite ätbar mat som möjligt slängs. Samt se över dimensioneringen av mat och jämför 
med tidigare event för att bli bättre mellan varje event 

 
Ansvarig för att detta ska uppfyllas är VoV-mästaren med stöd av Vice Ordförande. 

L-tek 
• Att ha källsortering vid alla event 
• Att undvika engångsartiklar vid event i största möjliga mån, om detta ej är möjligt så ska 

engångsartiklar av återvunnet material och/eller ej gjorda av plast användas i största möjliga 
utsträckning och alla engångsartiklar ska sorteras på lämpligt sätt 

• Allt kött ska vara svenskt 
• All fisk och skaldjur ska vara MSC-märkt 
• Att minska mängden animaliska produkter vid event 
• Minst 1 event per termin skall vara helt vegetarisk/vegansk 
• När man beställs/köps in ska man i största möjliga mån välja säsongsanpassat och ekologiska 

alternativ, om prisskillnaden inte är för hög 
 
Ansvarig för att detta ska uppfyllas är Lantmästaren med stöd av Vice Ordförande. 

Skattmästeriet 
• Se till att alla inköp och investeringar som görs av sektionen ska ta hänsyn till miljön när så är 

ekonomiskt och praktiskt möjligt.  
• Val varor och tjänster ska präglas av en balans mellan perspektiv som kvalitet, 

resurseffektivitet, hållbarhet och miljöpåverkan 
 



Ansvarig för att detta ska uppfyllas är Skattmästaren. 

Aktivitetsutskottet 
• Att undvika nya inköp genom att nyttja befintligt material vid aktiviteter om möjligt 

 
Ansvarig för att detta ska uppfyllas är Aktivitetsutskottsordförande.  

Cafémästeriet 
• Att ha källsortering kontinuerligt under verksamhetsåret 
• Att undvika engångsartiklar vid event i största möjliga mån, om detta ej är möjligt så ska 

engångsartiklar av återvunnet material och/eller ej gjorda av plast användas i största möjliga 
utsträckning och alla engångsartiklar ska sorteras på lämpligt sätt 

• När mat beställs/köps in ska man i största möjliga mån välja säsongsanpassat och ekologiska 
alternativ, om prisskillnaden inte är för hög 

• Allt kött ska vara svenskt 
• All fisk och skaldjur ska vara MSC-märkt 
• Att minska mängden animaliska produkter vid event 
• Minst 1 event per termin skall vara helt vegetarisk/vegansk 
• Minska matsvinn, minimeras genom att överbliven mat från sektionens verksamhet används 

så att så lite ätbar mat som möjligt slängs. Samt se över dimensioneringen av mat och jämför 
med tidigare event/beställningar för att bli bättre mellan varje event 

• Ha god lagerkontroll, detta för att ej beställa in för mycket som aldrig blir sålt eller nyttja 
befintliga produkter 

 
Ansvarig för att detta uppfylls är Cafémästaren med stöd av Cafékassören. 

Hustomteriet 
• Att under funktionärstacket källsortera 
• Att undvika engångsartiklar vid event i största möjliga mån, om detta ej är möjligt så ska 

engångsartiklar av återvunnet material och/eller ej gjorda av plast användas i största möjliga 
utsträckning och alla engångsartiklar ska sorteras på lämpligt sätt 

• När mat beställs/köps in ska man i största möjliga mån välja säsongsanpassat och ekologiska 
alternativ, om prisskillnaden inte är för hög 

• Allt kött ska vara svenskt 
• All fisk och skaldjur ska vara MSC-märkt 
• Att minska mängden animaliska produkter vid event 
• Att använda befintligt städmaterial i största möjliga mån vid städning av microrummet 

 
Ansvarig för att detta uppfylls är Hustomten med stöd av Cafémästaren.  

Näringslivsgruppen 
• Att ha källsortering kontinuerligt under lunchföreläsningar som sker under verksamhetsåret 

Ansvarig för att detta uppfylls är Näringslivsordförande. 

  



Sexmästeriet 
• Att ha källsortering vid alla event under verksamhetsåret 
• Att undvika engångsartiklar vid event i största möjliga mån, om detta ej är möjligt så ska 

engångsartiklar av återvunnet material och/eller ej gjorda av plast användas i största möjliga 
utsträckning och alla engångsartiklar ska sorteras på lämpligt sätt 

• När mat beställs/köps in ska man i största möjliga mån välja säsongsanpassat och ekologiska 
alternativ, om prisskillnaden inte är för hög 

• Ha en ekologisk öl som alternativ på sittningar och pubar 
• Allt kött ska vara svenskt 
• All fisk och skaldjur ska vara MSC-märkt 
• Att minska mängden animaliska produkter vid event 
• Minst 1 event per termin skall vara helt vegetarisk/vegansk 
• Minska matsvinn, minimeras genom att överbliven mat från sektionens verksamhet används 

så att så lite ätbar mat som möjligt slängs. Samt se över dimensioneringen av mat och jämför 
med tidigare event/beställningar för att bli bättre mellan varje event 

• Ha god lagerkontroll, detta för att ej beställa in för mycket som aldrig blir sålt eller nyttja 
befintliga produkter 

Ansvarig för att detta ska uppfyllas är Sexmästaren med stöd av Sexkassören.  

Källarmästeriet 
• Att ha källsortering vid alla event under verksamhetsåret 
• Att undvika engångsartiklar vid event i största möjliga mån, om detta ej är möjligt så ska 

engångsartiklar av återvunnet material och/eller ej gjorda av plast användas i största möjliga 
utsträckning och alla engångsartiklar ska sorteras på lämpligt sätt 

• När mat beställs/köps in ska man i största möjliga mån välja säsongsanpassat och ekologiska 
alternativ, om prisskillnaden inte är för hög 

• Allt kött ska vara svenskt 
• All fisk och skaldjur ska vara MSC-märkt 
• Att minska mängden animaliska produkter vid event 
• Minst 1 event per termin skall vara helt vegetarisk/vegansk 
• Minska matsvinn, minimeras genom att överbliven mat från sektionens verksamhet används 

så att så lite ätbar mat som möjligt slängs. Samt se över dimensioneringen av mat och jämför 
med tidigare event för att bli bättre mellan varje event 

• Ha god lagerkontroll, detta för att ej beställa in för mycket som aldrig blir sålt eller nyttja 
befintliga produkter 

 
Ansvarig för att detta ska uppfyllas är Källarmästaren med stöd av Sexmästaren. 

V-arité  
• Att vid inköp av spexmaterial/kläder använda second hand 
• Att i största möjliga mån använda sig av befintligt material 

Ansvarig för att detta uppfylls är Spexmästaren med stöd av Sexmästaren. 

  



Jubileumskommitén 
• Att ha källsortering vid alla event under verksamhetsåret 
• Att undvika engångsartiklar vid event i största möjliga mån, om detta ej är möjligt så ska 

engångsartiklar av återvunnet material och/eller ej gjorda av plast användas i största möjliga 
utsträckning och alla engångsartiklar ska sorteras på lämpligt sätt 

• När mat beställs/köps in ska man i största möjliga mån välja säsongsanpassat och ekologiska 
alternativ, om prisskillnaden inte är för hög 

• Ha en ekologisk öl som alternativ på sittningar och pubar 
• Allt kött ska vara svenskt 
• All fisk och skaldjur ska vara MSC-märkt 
• Att minska mängden animaliska produkter vid event 

 
Ansvarig för att detta uppfylls är Jubileumsgeneralen med stöd av styrelsen.  

Informationsgruppen 
• Minimera antalet posters och fysisk marknadsföring (papper) vi placerar på anslagstavlor 

och/eller ger ut till studenter 
• Källsortera förpackningar och skräp som blir överblivet efter beställningar 
• Ha god lagerkontroll, detta för att ej beställa in för mycket som aldrig blir sålt eller nyttja 

befintliga produkter 
 
Ansvarig för att detta uppfylls är Informationschefen. 

Utbildningsutskottet och studierådet 
• Återvinna det material som används 
• All fika ska i högsta mån vara ekologisk 
 

Ansvarig för att detta ska uppfylla är Utbildningsministern med stöd av VoV-studierådsordförande, L-
studierådsordförande, Bi-Studierådsordförande. 

Phøset 
• Att ha källsortering vid alla event under verksamhetsåret 
• Att undvika engångsartiklar vid event i största möjliga mån, om detta ej är möjligt så ska 

engångsartiklar av återvunnet material och/eller ej gjorda av plast användas i största möjliga 
utsträckning och alla engångsartiklar ska sorteras på lämpligt sätt 

• Att beställa kläder/accessoarer i största möjliga mån från Sverige 

Ansvarig för att detta uppfylls är Øverphøset. 

Hufvudphaddrar 
• Att ha källsortering vid träffar med phaddergruppen, i synnerhet burkar/flaskor 
• Att undvika engångsartiklar vid event i största möjliga mån, om detta ej är möjligt så ska 

engångsartiklar av återvunnet material och/eller ej gjorda av plast användas i största möjliga 
utsträckning och alla engångsartiklar ska sorteras på lämpligt sätt 

• Att beställa kläder/accessoarer i största möjliga mån från Sverige 
 

  



Krav och kriterier för Sektionsgrodan 2020 
Vad sektionen uppfyller 
Mat och dryck 
1.a Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att sektionen strävar efter att köpa in ekologisk mat. 
”Om prisskillnaden inte anses oskälig ska ekologiska alternativ väljas vid matinköp” 

1.b Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att sektionen strävar efter att köpa in lokalproducerad 
mat. ”Om prisskillnaden inte anses oskälig ska ekologiska alternativ väljas vid matinköp” 

1.c Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att sektionen strävar efter att säsongsanpassa sin 
mat. “Sektionen strävar efter att säsongsanpassa sina matinköp.” 

1.d Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att matlagning och mathantering på sektionen ska ske 
så resurs- och energieffektivt som möjligt. “Matlagning och mathantering på sektionen bör ske så 
resurs- och energieffektivt som möjligt”. 

1.e Ett vegetariskt alternativ finns på alla sektionens menyer och tillställningar. Ett veganskt 
alternativ ger +2 poäng. Vid event finns det alltid minst ett vegetariskt- och minst ett veganskt 
alternativ. 

1.f All fisk och skaldjur som serveras på sektionsevenemang är MSC-certifierad. 

1.g Allt kaffe som används inom sektionen är ekologiskt. 

1.h Matsvinn minimeras genom att överbliven mat från sektionens verksamhet används så att så lite 
mat som möjligt slängs. Överbliven mat som blir över efter utskottens verksamhets ställs i 
sektionens kylar varav det sedan äts upp av utskottens medlemmar och andra medlemmar på 
sektionen. 

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. 
Maxantal poäng är 10. Sektionen har haft flertalet vegetariska event som exempelvis: 
branschdagspub, lära känna pub, programsittningen (3 sittningar), vuxensittningen, programdagen 
(vegansk), zoom-sittning. 

1.j Sexmästeriet har minst en ekologiskt öl i sitt sortiment vid pubar, sittningar och klubba. Har inte 
haft det kontinuerligt under året men har haft det under de senaste eventen. 

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. 

Avfall och återvinning 
2.a    Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att avfall från sektionens verksamhets källsorteras, 
oavsett lokal. “Sektionen strävar efter att källsortera sitt avfall, oavsett lokal.” 

2.b    Instruktioner för källsorteringen sätts upp vid insamlingskärlen. Detta finns uppsatt i sektionens 
café. 

2.c    Relevant källsortering finns tillgänglig i sektionens lokaler där den vardagliga verksamheten 
bedrivs, såsom styrelserum och café (inklusive pantinsamling). Detta finns både i café och i 
styrelserummet så finns det utanför. 



2.d    Alla som arbetar i kök och/eller bar informeras om hur källsorteringen fungerar. 
Utskottsordföranden är ansvariga för att meddela sina utskott om detta. 

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. I sektionslokalen sorteras plast, pant, kartong, glas, metall och papper. 

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. Finns alltid en ansvarig på event för att dessa 
förvaras på ett säkert sätt i väntan på transport. 

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

2.h    Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att sektionens strävar efter att minimera avfall och 
svinn. ”Matsvinn minimeras genom att överbliven mat från sektionens verksamhet används så att 
så lite ätbar mat som möjligt slängs.” 

Förbrukningsartiklar 
3.a    Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att sektionen strävar efter ett minskat användande 
av engångsartiklar. “Sektionen strävar efter ett minskat användande av engångsartiklar.” 

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

3.c   De engångsartiklar som används inom sexmästeriet källsorteras. Ja dessa källsorteras. 

3.d    Istället för papperskopior används e-post och hemsidor som huvudsaklig kommunikationskanal 
och för distribution av mötesprotokoll till aktiva. Information går huvudsakligen ut till 
sektionsmedlemmar via sektionens facebook sida eller via sektionens hemsida. 

3.e    Sektionen tar minst en krona extra betalt för mugg i samband med försäljning av te/kaffe. 
Sektionen tar i dagsläget 2 kr i betalt för mugg. 

3.f    Koppar för flergångsanvändning finns tillgängliga där sektionen har sin caféverksamhet eller 
sektionslokal. Sektionens utskott har egna muggar som i sin tur placeras på hyllor i anslutning till 
cafét. 

3.g   Porslin och bestick för flergångsanvändning finns tillgängliga där sektionen har sin 
caféverksamhet eller sektionslokal. Ja detta finns, det borde köpas in betydligt fler dock. 

Inköp 
4.a    Sektionens miljöpolicy innehåller miljöriktlinjer för inköp. Ja, se miljöpolicy. 

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

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

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

4.e    Sektionen köper endast miljömärkt eller återvunnet skriv- och kopieringspapper. Styrelsen 
ansvarar för att det papper som köps in är miljömärkt. 

4.f    Endast miljömärkt färg köps in till sektionen. 



4.g Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att sektionen ska möjliggöra försäljning och byten av 
begagnade föremål som medlemmarna besitter 

Påverkansarbete 
5.a    Sektionen har åtminstone en funktionärpost som endast ansvarar för sektionens miljöarbete, 
såsom en miljösamordnare, miljöprojektgrupp, miljöombud osv. 

5.b    Information om sektionens miljö- och hållbarhetsarbete ska finnas på sektionens hemsida 
och/eller i sektionstidningen. Kommer att finnas innan verksamhetsårets slut. 

5.c   Lappar med miljötips sätts upp i sektionslokaler.  

5.d    Diskussionsluncher för frågor som berör hållbarhet och etik hålls för sektionsmedlemmarna 
varje månad. 

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

5.f    Sektionrepresentater är i kontakt med kurs- och programansvariga för att utvärdera hur väl 
hållbarhet tas upp i de utbildningar som relateras till sektionen. 

5.g     Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att företag som samarbetar med sektionen bör 
granskas och godkännas ur hållbarhetsperspektiv. 

5.h    Inför sektionens arbetsmarknadsmässa tillfrågas samtliga företag om deras miljöarbete. 
Resultatet redovisas för sektionsmedlemmarna. 

Övrigt 
6.a    Det finns en uttalad ambition i miljöpolicyn att personer som reser i sektionens namn reser så 
miljövänligt som möjligt. ”Vid val av transportmedel för personresor och frakt ska gång, cykel eller 
tåg väljas i första hand.” 

6.b    Frysar frostas av minst 1 ggn/termin. Ja 

Sektionens egna förslag 
7.a 


