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Miljöhandlingsplan 2020 

Protokollmöte 5, 2020 
   

Sammanfattning 

Detta är en sammanställning av Sektionens och dess utskotts miljömål för 

verksamhetsåret 2020. Dokumentet ska ge en översiktlig bild av miljöarbetet 

på Sektionen. 

 

Bakgrund 

Denna miljöhandlingsplan är en sammanställning av de miljömål som förekommer i Sektionens 

och dess utskotts verksamhetsplaner för året, med vissa mindre omformuleringar och 

omskrivningar för att göra målen mer förståeliga utan kontexten som varje enskild 

verksamhetsplan ger.  

 

Syftet med miljöhandlingsplanen är att det ska vara ett officiellt dokument där Sektionens mål 

med koppling till miljö- och hållbarhetsfrågor samlas på en plats, dels för att ge överblick till 

Sektionens medlemmar, men också för att underlätta för Lund Sustainable Engineers då de 

undersöker huruvida Sektionen uppfyllt kraven för att få behålla miljömärkningen 

Sektionsgrodan. Syftet med dokumentet är inte att använda det som underlag då målen 

utvärderas, utan är bara en samlingsplats för de mål som finns och representerar vad Sektionen 

och dess utskott strävar efter. 

 

Nedan är miljöhandlingsplanen uppdelad i varje utskotts miljömål, och varje utskott ansvarar för 

att utifrån deras bästa förmåga sträva efter att uppfylla sina målsättningar. 

 

Övergripande för Sektionen: 

Mål 1: Att uppmuntra Sektionen att inhandla begagnat om möjlighet finns. 

Mål 2: Att Sektionen ska fortsätta vara miljömärkt av Sektionsgrodan genom att uppfylla de krav 

LSE har för miljömärkning. 

 

Ceremoniutskottet: 

Mål 3: För att fortsätta arbeta med Sektionens miljömål skall Ceremoniutskottet försöka hålla 

samtliga evenemang utan engångsartiklar. 

 

Cyberutskottet: 

Mål 4: Att information om sektionens miljö- och hållbarhetsarbete finnas lättillgängligt på 

Sektionens hemsida och vara uppdaterad. 

 

Idrottsutskottet: 

Mål 5: Att undvika engångsartiklar under evenemang där utskottet erbjuder mat/fika. 

Mål 6: Att i största mån försöka låna utrustning för att minska konsumtion av föremål. 
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Kafémästeriet: 

Mål 7: Att möjliggöra att kunna låna kopp istället för att använda en engångsmugg. 

Mål 8: Att kartlägga hur många engångsmuggar som generellt går åt under en normal läsvecka för 

att kunna lägga upp mål för förbrukningen inför kommande år. 

Mål 9: Att minska användningen av papper för att meddela om extrapris, avvikande utbud eller 

dylikt genom att... 

Delmål 9a): ...köpa in griffeltavla att skriva på istället. 

Delmål 9b): ...använda andra kanaler för information som till exempel utskottets 

Instagram, Sektionens Instagram, Sektionens hemsida, Orbitalen och TV-skärmarna 

ovanför baren. 

Mål 10: Att enbart köpa in ekologisk mjölk till kaffet (undantag från detta görs för de tillfällen då 

mjölk med kort datum är på rea i affären då det vid sådana tillfällen anses att miljön gynnas av att 

minska svinnet). 

Mål 11: Att enbart köpa in ekologiskt kaffepulver. 

Mål 12: Att ny utrustning till kaféet köps in begagnat om ny utrustning behövs, relevant 

utrustning finns tillgänglig begagnad och kvaliteten på denna bedöms vara tillräcklig utan att 

prisskillnaden är oskälig. 

 

Mässutskottet: 

Mål 13: Inför Sektionens KULA ska samtliga företag tillfrågas om deras miljöarbete. Resultatet 

ska redovisas för sektionsmedlemmarna. 

Mål 14: Att planera KULA för ett mer hållbart användande av engångsartiklar. 

 

Näringslivsutskottet: 

Mål 15: Att alla utskottets event som erbjuder mat ska ha vegetariska alternativ och minst ett 

event ska vara helt vegetariskt. 

Mål 16: Näringslivsutskottet ska uppmana medtagandet av egna bestick under alla av utskottet 

anordnade föreläsningar där mat serveras, för att minska användandet av engångsartiklar. 

 

pHøset: 

Mål 17: Att minst ett av pHøsets event ska vara helt vegetariskt. 

Mål 18: Vid alla pHøsets event ska information om källsortering sättas upp eller på annat lämpligt 

sätt informeras om. 

Mål 19: Att minst ett av pHøsets event där det serveras mat ska vara helt utan engångsartiklar.  

Mål 20: Att den papperstryckta Nolleguiden ska avskaffas till förmån för en Nollningshemsida. 

 

Prylmästeriet: 

Mål 21: Att vid inköp utvärdera om det finns ett likvärdigt miljömärkt alternativ. 

Mål 22: Att i största möjliga mån sälja, donera eller återvinna inventarier som först tänkts slängas. 

Mål 23: Att utvärdera om inventarier som gått sönder kan repareras istället för att köpa nytt. 

 

Sexmästeriet: 

Mål 24: Att källsortera plast, metall, matavfall och resterande avfall i största möjliga mån. 

Mål 25: Att undvika engångsartiklar av plast i största möjliga mån. 

Mål 26: Att hålla i minst 3 event helt utan engångsartiklar. 
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Skyddsutskottet: 

Mål 27: Att uppmana engagemang i miljöfrågor bland Sektionens utskott och 

sektionsmedlemmar, för att främja miljöarbetet på Sektionen. 

Delmål 27a): Att minst fem utskott utöver Skyddsutskottet ska ha minst ett uttalat  

miljömål i sin verksamhetsplan.  

Delmål 27b): Att minst ett event ska hållas med miljö- och/eller hållbarhetstema. 

Delmål 27c): Att sträva efter att relevanta kalenderdagar/händelser kopplade till miljö och  

hållbarhet uppmärksammas i Sektionens veckobrev Orbitalen genom att skicka  

insändelser till denna, och/eller uppmärksamma på Sektionens sociala medier. Exempel  

på en sådan dag/händelse är exempelvis Earth Overshoot Day. 

Mål 28: Att främja det övergripande miljöarbetet på Kemicentrum genom att initiera kontakt med 

M- och I-sektionerna (som flyttar in på KC) med fokus kring vårt och deras miljöarbete, samt hur 

vi kan hjälpa och hämta inspiration från varandra kring miljö- och hållbarhetsfrågor. 

 Delmål 28a): Att M- och I-sektionerna ska erbjudas hjälp med och inspiration till hur de  

kan arbeta för att uppfylla kraven för miljömärkningen Sektionsgrodan. 

 

Studiemästeriet: 

Mål 29: Att anordna minst en helt vegetarisk studiekväll. 

Mål 30: Att sträva efter att servera säsongsanpassad och/eller ekologisk mat under studiekvällar. 

Mål 31: Att aktivt arbeta för att minska användningen av engångsartiklar. 

Mål 32: Att källsortera allt avfall från utskottets evenemang. 

 

Styrelsen: 

Mål 33: Att sträva efter att minimera användandet av engångsartiklar genom att bland annat 

uppmuntra medlemmar att ta med sig egna muggar och matlådor till Styrelsens sammankomster 

och evenemang.  

Mål 34: Att sträva efter att fikan på de av Styrelsen arrangerade sammankomsterna och 

evenemangen i så hög utsträckning som möjligt är hembakad.  

 

 

Ansvariga för denna Miljöhandlingsplan är: 

________________________________ 

Alexandra Billett, Skyddsmästare 

 

Trollhättan, 28 april 2020 

 

 

 

________________________________  

Lina El Manira, Miljösamordnare 

 

Lund, 28 april 2020 

 

 


