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Proposition 1 - Ändring av Miljöpolicy av Mat
Bakgrund
Under Vårmöte 2 2021 lades en motion fram angående mer miljövänlig mat på
kemisektionens arrangemang. Bakgrunden till motionen var en önskan att sektion skall ta ett
större ansvar för sitt klimatavtryck och därmed i större utsträckning än tidigare servera
lakto-ovo-vegetarisk kost. Sektionen har, efter beslut på sektionsmötet, det senaste året haft
en vego-norm på prövning. Normen har i praktiken inneburit att lakto-ovo-vegetarisk mat
varit standardalternativet på alla sektionens arrangemang. Det har sedan varit upp till
arrangörerna själva om de vill servera kött eller inte, men om de valt göra det ska det ha varit
ett aktivt val av gästerna.
Inför Vårmöte 2 2022 har sektionens medlemmar haft möjlighet att dela med sig av sina
tankar kring vego-normen i en enkät. Det sammanfattande intrycket har, bland de som
svarat, till största del (65 %) varit gott. 20 % har haft ett neutralt intryck och endast 15 % har
haft ett dåligt övergripande intryck. Tydligt från enkätens svar har varit att arrangörerna har
uppskattat normen särskilt då det blivit enklare och billigare att laga mat.
Arbetsbelastningen har minskat och arrangörer har sluppit pressen att servera kött då de
kunnat luta sig mot sektionens policys. Det har varit bättre hygien vid matlagningen, samt
att arrangörerna uppskattat att det går att servera kött om så önskas. Gästerna har i stor
utsträckning uppskattat vego-normen då det har normaliserat att äta vegetariskt och öppnat
upp för att äta mer vegetarisk mat även i vardagen. Sektionens medlemmar som sedan
tidigare följer en vegetarisk kost har upplevt det skönt att slippa bli utpekade som
vegetarianer. Maten på sittningar har blivit mer likvärdig och att sektionen strävar efter mer
hållbarhet ses också som positivt. Några gäster har upplevt att det serverats mycket
halvfabrikat på sittningar och att matens kvalitet på så sätt har sjunkit. I enkäten har det
uttryckts åsikter om att det är fel att påtvinga gästerna en specifik kost. Medlemmarna har
överlag god översikt om att vego-normen existerar på sektionen, men mindra bra koll om var
information angående den går att hitta.
Utöver enkäten har vego-normen diskuterats på ordföranderåd där åsikterna varit liknande
de som framkommit i enkäten.

Yrkande
Styret yrkar därför med ovan som bakgrund
att
Chalmers Kemiteknologsektionens miljöpolicy ändras från nuvarande paragraf nedan:
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.
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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. 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.

Ersätts med:
Mat
Kemisektionens verksamhet skall vid servering av mat i första hand servera vegetariska
alternativ enligt norm. 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. 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.
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