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Bakgrund
Göta studentkår har ett ansvar för de studenterna Göta representerar att de ska leva i en framtid med
bättre förutsättningar än tidigare studenter, både inom studierna och deras dagliga liv. För att leva upp
till detta måste Göta agera som ett föredöme och visa att vi alla kan göra något för att ta hand världen
vi alla lever i. Detta ska genomsyra hela Göta studentkårs verksamhet, allt från inköp av varor och val
av transportmedel. Göta studentkår bör aktivt leta efter nya lösningar som minska på organisationens
klimatpåverkan och förbättra verksamheten.
Policyn är antagen av Göta studentkårs fullmäktige och gäller alla delar av Göta studentkårs
organisation.

Inköp
Göta studentkårs mål är att alla inköp som görs inom organisationen görs med miljön i omtanke.
Genom att välja varor med låg klimatpåverkan kan vi dra ner på vår klimatpåverkan. Göta studentkår
ska därför verka för att:
▪ Minska inköpet av engångsartiklar
▪ När mat serveras inom organisationen är närodlat, ekologiskt och rätter utan kött att föredra.
Om kött serveras rekommenderas att köpa kött med låg klimatpåverkan. Policyn betonar extra
åtanke vid inköp av följande varor: Kaffe, frukt, choklad och mejeriprodukter
▪ Vid inköp av trävaror (t.ex. papper och grillkol) köpa FSC märkta varor.
▪ Vid inköp av mat tänka på mängden mat som köps för att minska svinnet.
▪ Minska användandet av flaskvatten och använda kranvatten istället.
▪ När ny teknik köps in tänka på dess energianvändning samt att inte köpa nytt om fungerande
teknik finns på plats.
▪ Vid inköp av kemiska medel köpa miljömärkta alternativ
▪ Vid inköp av nya varor alltid överväga att handla begagnat.

Resor
Göta studentkår syftar att göra så låga utsläpp som möjligt när det gäller resor inom verksamheten.
Göta studentkår ska därför verka för att:
▪ När avståndet tillåter använda kollektivtrafik, cykel och gång så länge inte verksamheten blir
drabbad. Om bil används rekommenderas samåkning samt ett fordon med låg
klimatpåverkan.
▪ Vid längre sträckor välja tåg eller buss, resor märkta med bra miljöval rekommenderas.
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Daglig verksamhet
Göta studentkår har som mål att minimera sin förbrukning av varor och energi så mycket som möjligt,
då all konsumtion belastar jorden. För att minska klimatpåverkan ska Göta studentkår även se till att
återvinna och återanvända i sin dagliga verksamhet. Göta studentkår ska därför verka för att:
▪ I så lång utsträckning som möjligt undvika utskrifter för att minska pappersförbrukningen
▪ Under arrangemang av och under Göta studentkår se till att alla sopor sorteras i respektive
avfall och återvinns samt att återanvända rekvisita i den mån det är möjligt
▪ Aktivt digitalisera organisationen
▪ Om mat blir över från evenemang uppmanas medlemmar att ta med sig maten istället för att
den slängs.
▪ Aktivt undvika att lämna teknik och elektronik i stand-by-läge.
▪ Skärmar med energisparandefunktion bör använda detta.
▪ Kontinuerligt underhålla den teknik och elektronik organisationen tillhandahåller och äger.
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