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Fullmäktige

Denna policy beskriver Teknologkårens miljöarbete och miljömål.

Syftet med denna policy är att skapa medvetenhet i de miljöfrågor som berör
Teknologkårens verksamhet och införa ett aktivt miljöarbete i organisationen.
Teknologkåren ska genom att efterleva denna policy minska sin miljöbelastning samt visa för
sina medlemmar och externa kontakter att Teknologkåren tar ansvar för miljöaspekten av sin
verksamhet.

Denna policy gäller Teknologkårens centralorganisation. Sektioner och fria föreningar
uppmuntras till att själva arbeta för en minskad miljöbelastning utifrån sina respektive
förutsättningar.

Utkast färdigställt av: Carolina Koronen, Mikael Bergmark, Axel Flodin Vacher, Filippa de
Laval
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM7/2015
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):


FM7/2016 (Carolina Koronen)

Utifrån de övergripande mål som beskrivs nedan i denna policy ska riktlinjer utformas som
innehåller konkreta, mätbara mål samt en angiven tidpunkt för när målen ifråga ska vara
uppfyllda. Dessa riktlinjer ska varje verksamhetsår ses över, följas upp och revideras. Nya
konkreta mål ska sättas upp som bidrar till en fortsatt minskning av den belastning av miljön
som Teknologkårens verksamhet innebär. Kårstyrelsen ansvarar för uppföljning och
revidering av riktlinjer och nya mål. Det är hela organisationens ansvar att arbeta för att
målen uppfylls.
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Vid alla inköp som görs av Teknologkåren ska miljömässiga och etiska aspekter beaktas.
Valet av varor och tjänster ska präglas av en balans mellan perspektiv som kvalitet,
resurseffektivitet, hållbarhet och miljöpåverkan.

Teknologkåren ska sträva efter att minimera mängden skapat avfall.
Vid all Teknologkårens verksamhet som skapar avfall ska befintliga sopsorteringsmöjligheter
utnyttjas korrekt.
Teknologkåren ska arbeta för att göra en ansvarsfull avfallshantering enklare för alla typer av
avfall i samtliga Teknologkårens lokaler.
Om möjligt ska material återanvändas.

Vid val av transportmedel för personresor och frakt ska gång, cykel eller tåg väljas i första
hand så länge det kan anses rimligt i förhållande till ekonomi, ansträngning och restid.
Teknologkåren ska sträva efter att minimera det totala antalet transporterade kilometer som
sker, särskilt när det huvudsakliga energislaget är fossilt

Teknologkåren ska arbeta för en ständig förbättring av sina lokalers energieffektivitet.

Teknologkåren ska ha som mål att i alla samarbeten sträva efter att driva och implementera
sin egen policys mål i den gemensamma aktiviteten.
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