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CHALMERS STUDENTKÅR 
 Kemiteknologsektionen 

POLICY 
2021-05-25 
Chalmers Kemiteknologsektion 

Chalmers kemiteknologsektions 

miljöpolicy 

Definition 
Denna policy gäller Chalmers kemiteknologsektion, alla dess enheter och andra organisationer som 

via Chalmers kemiteknologsektion uppbär rätten att använda sig av Chalmers namn. Fortsättningsvis 

hänförs till dessa med beteckningen kemisektionen. 

Bakgrund och syfte 
Då kemisektionen bör ligga i framkant med miljöarbetet bland teknologsektionerna på Chalmers har 

denna miljöpolicy tagits fram. Sektionens verksamhet skall arbeta för att värna om miljön genom att 

aktivt se över möjligheter att använda förnyelsebara råvaror och resurser. Denna policy skall agera 

som ett komplement till Chalmers Studentkårs miljöpolicy och skall utgöra grunden för 

kemisektionens arbete. 

Övriga frågor 
Vid förslag på förbättring av policy, otydliga situationer eller allmänna relevanta frågor, var god 

kontakta teknologsektionsstyrelsen och då lämpligast sektionens SAMO.   

Principer 
Miljöarbetet skall vara integrerat i kemisektionens dagliga arbete såväl som i det långsiktiga arbetet. 

Kemisektionen skall agera som ett föredöme för andra teknologsektioner när det kommer till 

miljöfrågor. 

Miljöaspekter 
Kemisektionen har i sin verksamhet identifierat nedanstående områden som sina viktigaste ur 

miljösynpunkt. 

Återvinning 
Kemisektionen skall sträva efter att minska mängden avfall och möjliggöra för ökad miljöriktig 

återvinning. 

Inköp  
Kemisektionens verksamhet skall vid inköp alltid välja det miljömässigt bästa och i längden 

hållbaraste alternativet i första hand, utifrån rådande förutsättningar. 

Energi 
Kemisektionen skall arbeta för att energiförbrukningen skall minska med avseende på el och vatten. 

Intresse 
Kemisektionens verksamhet skall arbeta för ett ökat intresse för miljöarbete bland medlemmarna. 
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Mat 
Kemisektionens verksamhet skall vid servering av mat i första hand servera vegetariska alternativ 

enligt norm, till och med Vårmöte 2 2022, för att diskutera vidare utveckling. Gäster får själva aktivt 

önska att bli serverade kött, men varje arrangör får själv ta ställning för vilken mat som serveras. Vid 

eventuell servering av kött ska Kemiteknologsektionens Miljöhandlingsplan hållas i åtanke. Dessutom 

skall nöt- och lammkött inte serveras. 

 

Denna paragraf innefattar arrangemang som arrangeras för sektionens medlemmar av kommittéer, 

utskott, föreningar, klasser eller pHaddergrupper, samt de arrangemang där det äskats pengar från 

Kemistyret. Det gäller inte vid privata tillställningar eller vid arbetsmat, teambuilding eller liknande. 

Paragrafen gäller inte heller för arrangemang där en överväldigande majoritet av gästerna är från andra 

sektioner eller vid samarrangemang med andra sektioner som saknar liknande beslut. 

Egenkontroll 
Med denna miljöpolicy som grund har en miljöhandlingsplan för kemisektionen tagits fram. I och med 

att det ständigt uppstår nya sätt att förbättra och förändra miljöarbetet på teknologsektionen skall en 

årlig uppdatering av miljöhandlingsplanen ske. 

Utsikter för miljöprofilering 
Genom en mer utpräglad miljöprofil leder detta till att kemisektionen kan upplevas som en mer 

attraktiv samarbetspartner när det kommer till sponsring och utbildningsintresse. 


