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Föreningen Uppsalaekonomernas miljöpolicy
1. Inledning
Föreningen Uppsalaekonomerna arbetar med miljömässig hållbarhet för att verka för
en bättre och mer hållbar värld. Följande policydokument är upprättat för att
konkretisera hur föreningen arbetar med miljömässig hållbarhet och policyn ska
fungera som en riktlinje för samtliga medlemmar. Som förening med att stort antal
medlemmar har vi möjlighet att arbeta aktivt för att minska vår direkta påverkan på
miljön.

2. Syfte
Syftet med denna policy är att konkretisera hur miljömässig hållbarhet ska
genomsyra Föreningen Uppsalaekonomernas verksamhet. Policyn ska finnas till för
att vägleda utskotten samt deras projektgrupper i deras operativa arbete. Målet med
policyn är att föreningen ska arbeta aktivt med att ha så liten klimatpåverkan som
möjligt.

3. Vision
Föreningen Uppsalaekonomerna ska vara ett föredöme bland andra kårer och
studentföreningar i Sverige vad gäller miljöarbete.

4. Uppföljning
Föreningen Uppsalaekonomerna ska i sin verksamhetsberättelse redogöra för deras
miljömässiga hållbarhet och hur arbetet har gått under verksamhetsåret.

5. Mat
Det ska med enkelhet kunna gå att välja lakto-ovo vegetariska samt veganska
alternativ på Föreningen Uppsalaekonomernas evenemang. All mat som delas ut
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gratis på Uppsalaekonomernas evenemang ska vara lakto-ovo vegetarisk eller
vegansk.

6. Källsortering
I Föreningen Uppsalaekonomernas föreningslokal ska det alltid vara tydligt och
lättillgängligt att källsortera..

7. Användning av engångsartiklar
Föreningen Uppsalaekonomerna ska sträva efter att använda så få engångsartiklar i
plast som möjligt. Föreningen är sparsamma med övriga engångsartiklar och strävar
efter att använda dem i så liten utsträckning som möjligt.

8. Material och sponsrade produkter
Föreningen Uppsalaekonomerna ska varsamt beställa material och sponsrade
produkter samt överväga om nyttan hos medlemmarna är större än materialens
miljöpåverkan. Föreningen strävar efter att återanvända sponsrade produkter i den
mån det är möjligt. Föreningen ska varje termin se över vilka produkter och material
som kan skänkas till välgörande ändamål.

9. Transport
Föreningen Uppsalaekonomerna åker tåg i den mån det är möjligt, det ska alltid vara
det alternativ som undersöks först. Är tåg inte ett alternativ ska föreningen sträva
efter att klimatkompensera buss- och bilresor.
10. Utbildning om miljömässig hållbarhet
Föreningen Uppsalaekonomerna ska sträva efter att utbilda alla förtroendevalda inom
miljömässig hållbarhet. Projektgrupper ska vara väl medvetna om miljöpolicyn och
arbeta för att minimera sin klimatpåverkan inom projektet.
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11. Kapitalförvaltning
Föreningen Uppsalaekonomernas ska sträva efter att göra miljömedvetna val vid
investeringar och aktieportföljen ska inte ha innehav i oljebolag.
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