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Sammanfattning
Denna Miljöhandlingsplan samlar samtliga miljö- och hållbarhetsrelaterade mål på K-sektionen år
2021. Syftet är att ge en tydlig överblick av Sektionens miljöarbete.
Bakgrund
Följande Miljöhandlingsplan innefattar alla de miljömål som Sektionen och dess utskott angett i
sina verksamhetsplaner för 2021, med ett par mindre omformuleringar. Syftet med
Miljöhandlingsplanen är att den ska finnas tillgänglig för Sektionens medlemmar och
utomstående via Sektionens hemsida, för att den intresserade enkelt ska kunna få inblick i
K-sektionens miljöarbete. Miljöhandlingsplanen används även som underlag för bedömning i
Lund Sustainable Engineers miljömärkning Sektionsgrodan.
Nedan följer Sektionens och utskottens miljörelaterade mål. Varje utskott ansvarar själva för att
sträva mot att uppfylla sina miljömål, och Styrelsen ansvarar för att uppfylla de
Sektionsövergripande målen.
Övergripande mål för Sektionen:
Mål 1: Sektionen ska fortsätta vara miljömärkt av Sektionsgrodan genom att uppfylla de krav
LSE har för miljömärkning.
Mål 2: Sektionen ska följa Policy för Miljöarbete.
Styrelsen:
Mål 3: Styrelsen ska erbjuda enbart säsongsanpassad vegetarisk mat på alla sektionsmöten där mat
erbjuds.
Mål 4: Styrelsen skall använda så lite engångsartiklar som möjligt.
Mål 5: Styrelsen enbart skall köpa in ekologiskt kaffepulver.
Mål 6: Styrelsen ska utvärdera om det är möjligt att övergå till en större andel digitala dokument,
till exempel accesskontrakt.
Mål 7: Styrelsen skall uppmuntra utskott att välja leverantörer som är miljövänliga.
Alumniutskottet:
Mål 8: Alumniutskottet skall ersätta Alumnens eventuella resekostnad och klimatkompensera
dennes resa till och från Kemicentrum vid soffpanel.
Ceremoniutskottet:
Mål 9: Ceremoniutskottet ska minimera mängden engångsartiklar och ha minst ett event helt utan
engångsartiklar.
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Cyberutskottet:
Mål 10: Cyberutskottet ska se till att ha uppdaterad information om miljöarbete på hemsidan.
Idrottsutskottet:
Mål 11: Idrottsutskottet ska i största mån undvika engångsartiklar
Mål 12: Idrottskutskottet ska i största möjliga mån låna utrustning och ta till vara på det som
finns i förrådet för att minska konsumtion av föremål
Informationsutskottet:
Mål 13: Färre fysiska kopior av Druiden ska tryckas vid varje släpp, i syfte att spara resurser och
minska utskottets klimatpåverkan.
Mål 14: Färre engångsartiklar ska användas vid Druidsläpp för att minska utskottets
klimatpåverkan.
Kafémästeriet:
Mål 15: Kafémästeriet ska möjliggöra att kunna låna kopp istället för att använda en
engångsmugg.
Mål 16: Plaståtervinning ska införas i köket
Mål 17: Kafémästeriet ska minska användningen av papper för att meddela om extrapris eller
dylikt genom att
- köpa in en griffeltavla att skriva på istället
- Använda andra kanaler för information som till exempel sektionens instagram, sektionens
hemsida, Orbitalen och skärmarna ovanför baren
Mål 18: 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 19: Kafémästeriet ska endast köpa in ekologiskt kaffepulver
Mål 20: Andelen vegetarisk och växtbaserad mat som säljs i kafét ska ökas genom att
- ta in minst 2 nya produkter varav minst en är vegansk
- använda veganska recept vid bakning när det är möjligt
Mål 21: Ny utrustning till kaféet ska köpas in begagnat om:
- ny utrustning behövs
- relevant utrustning finns tillgänglig begagnad
- kvaliteten bedöms vara god nog

Kommando Gul:
Mål 22: Kommando Gul ska källsortera plast, metall, matavfall och resterande avfall i största
möjliga mån.
Mål 23: Engångsartiklar (speciellt av plast) ska i största möjliga mån undvikas.
Mål 24: Kommando Gul ska använda utspätt diskmedel, använda fett-behållare med tratt i köket
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istället för att slänga i vasken, undvika plast- och aluminiumfolie och istället använda burkar med
lock, använda återanvändbart pynt, pynta sparsamt samt undvika pynt som kommer i många små
plastpåsar.
Mål 25: Den mat som serveras under Kommando Guls event ska alltid/i största mån som går vara antingen helt vegetarisk/vegansk, med säsongsanpassade produkter, med
närproducerade/svenska produkter eller med produkter med någon typ av miljömärkning.
Kyckling, vilt eller fisk ska användas hellre än rött kött. Ett vegetariskt/veganskt alternativ ska
alltid finnas.
Mål 26: De inköp som behöver göras ska försöka vara second hand om det är möjligt.
Mål 27: Alla transporter inom arbetet med utskottet ska i största möjliga mån vara miljösmarta.
Mål 28: Ingen färg ska spolas ned i vask, och så mycket färg som möjligt ska torkas av penslarna.
Mål 29: Använt torkpapper, oanvändbara penslar och tomma färgförpackningar sorteras som
farligt avfall på närmaste miljöstation.
Mål 30: Avfall som inte kan sorteras ska tas till miljöstation.
Mål 31: Alla transporter inom arbetet med utskottet ska i största möjliga mån vara miljösmarta.
Mässutskottet:
Mål 32: Utav företagen som medverkar på KULA 22 skall minst ⅓ av företagen arbeta med en
verksamhet som har en stark hållbarhetsprofil såsom läkemedel, förnybar energi eller biomaterial.
Mål 33: Mässutskottet ska utveckla en miljörapport som uppmärksammar företagens
hållbarhetsarbete samt analyserar miljömålen och -belastningen för KULA22.
Mål 34: Maten som serveras på KULA22 och KULA-sittningen ska vara vegansk/vegetarisk samt
skall strävas efter att vara närodlad och säsongsbaserad.
Mål 35: Engångsartiklar som används vid mässan strävas efter att antingen vara biologiskt
nedbrytbar eller gjord av återvinningsmaterial.
Mål 36: Avfallshanteringen på mässan ska inkludera en bra mängd olika avfallsstationer där
källsortering ska tydligt framkomma.
Näringslivsutskottet:
Mål 37: Alla event med mat ska ha vegetariska alternativ och minst ett event ska ha helt
vegetariskt mat.
Mål 38: Näringslivsutskottet ska uppmuntra till att ta med egna bestick till våra event för att
minska användandet av engångsartiklar.
Mål 39: I den mån engångsartiklar används, ska Näringslivsutskottet sträva efter att källsortera
dessa.
pHøset:
Mål 40: Minst ett av pHøsets event ska vara helt vegetariskt.
Mål 41: Vid alla pHøsets event ska information om källsortering sättas upp eller på annat lämpligt
sätt informeras om.
Mål 42: Minst ett av pHøsets event där det serveras mat ska vara helt utan engångsartiklar
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Prylmästeriet:
Mål 43: Vid inköp ska Prylmästeriet utvärdera om det finns ett likvärdigt miljömässigt bättre
alternativ.
Mål 44: Pylmästeriet ska i största möjliga mån sälja, donera eller återvinna inventarier som först
tänktes slängas.
Pubverksamheten:
Mål 45: Pubverksamheten ska källsortera plast, metall, matavfall och resterande avfall i största
möjliga mån.
Mål 46: Pubverksamheten ska skaffa återanvändningsbar dekor att pynta Gallien med.
Mål 47: Pubverksamheten ska till största möjliga mån inte använda engångsartiklar.
Mål 48: Pubverksamheten ska servera ett stort vegetariskt utbud samt minst ha en dedikerad
vegansk maträtt vid varje pubtillfälle.
Mål 49: Endast veganska drinkar ska serveras.
Sexmästeriet:
Mål 50: Sexmästeriet ska källsortera plast, metall, matavfall och resterande avfall i största möjliga
mån under våra evenemang
Mål 51: Sexmästeriet ska undvika plastengångsartiklar i största möjliga mån, samt hålla i minst 3
event helt utan engångsartiklar
Mål 52: Minst en sittning ska hållas fullständigt vegetarisk
Mål 53: Alla drinkar som serveras på våra evenemang ska vara veganska
Skyddsutskottet:
Mål 54: Skyddsutskottet ska uppmana engagemang i miljöfrågor bland Sektionens utskott och
sektionsmedlemmar, för att främja miljöarbetet på Sektionen, genom att
Mål 55: Alla utskott utöver Skyddsutskottet ska ha minst ett uttalat miljömål i sin
verksamhetsplan.
Mål 56: Minst ett event ska hållas med miljö- och/eller hållbarhetstema.
Mål 57: Skyddsutskottet ska utmana sektionen till en mer hållbar livsstil genom minst 2 olika
konkreta utmaningar/tävlingar som publiceras via sociala medier och/eller som ett fysiskt event.
Mål 58: Skyddsutskottet ska uppmärksamma ett utskott, förutom SU, som arbetat extra bra för
klimatet under året
Mål 59: De egna mötena ska vara hållbara och vegetariska. Detta inkluderar miljömärkt kaffe,
inga engångsartiklar, undvikande av plast etc.
Mål 60: Skyddsutskottet ska upprätta lathundar för hållbara köksrutiner och sophantering som
ska finnas tillgängliga på sektionens hemsida. Syftet med dessa är att utveckla sektionens arbete
men också inspirera studenterna i sitt privata hushåll.
Mål 61: Skyddsutskottet ska underlätta för Sektionen att fortsätta vara miljömärkt av
Sektionsgrodan genom att uppfylla de krav LSE har för miljömärkning.
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Mål 62: Skyddsutskottet ska under året gå igenom relevanta styrdokument och se över vad som
eventuellt behöver uppdateras eller revideras, med avsikt att underlätta miljöarbetet på Sektionen.
Mål 63: De evenemang som hålls på plats av Skyddsutskottet ska vara hållbara genom att följa
följande delmål.
- Allt avfall ska källsorteras korrekt.
- Engångsartiklar ska undvikas i största möjliga mån.
- Eventuell mat som serveras ska under alla event vara helt vegansk och lagad med
åtminstone 1 vara i säsong.
Studiemästeriet:
Mål 64: Studiemästeriet ska i största möjliga mål servera vegetarisk mat och vegetariskt fika
under event och studiekvällar
Mål 65: Studiemästeriet ska i största möjliga mål sopsorera avfall kopplat till utskottet
Mål 66: Studiemästeriet ska säsongsanpassa det som serveras på utskottets event
och studiekvällar
Mål 67: Studiemästeriet ska enbart köpa in ekologiskt kaffepulver
Mål 68: Studiemästeriet ska minska användandet av engångsartiklar i största möjliga mån
Studierådet:
Mål 69: Vegetarisk mat ska serveras på alla event som utskottet håller
Mål 70: Studierådet ska i största möjliga mån servera säsongsanpassad mat på alla event som
utskottet håller
Mål 71: Studierådet ska återvinna allt återvinningsbart på alla event som utskottet håller
Valberedningen:
Mål 72: Valguiden ska i huvudsak användas digitalt, och endast ett mycket begränsat antal ges ut i
pappersform.
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