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Proposition 6 - Förslag för en mer hållbar kost på sektionen 

 

Bakgrund:  

Många sektioner har redan börjat jobba för en mer hållbar kost. t.ex. KfKb är helt vegetariska 

medan några andra sektioner har valt mellan-vägar.  

Styret 2021 har som tidigare visat i vår verksamhetsplan som mål för året att jobba för en mer 

hållbar kost på sektionen. Vi har därmed tagit fram 3 olika förslag varav det som 

sektionsmötet röstas fram sedan ska skrivas in i vår miljöpolicy. Det alternativ som blir 

framröstat gäller under 1 års tid för att sedan tas upp igen för utvärdering om eventuell 

fortsättning eller vidareutveckling för att hitta ett bättre förslag som passar sektionen bättre.   

Det som tidigare är beslutat av ordföranderådet är att mottagningen 2021 kommer precis som 

mottagningen 2020 att vara helt vegetariskt. I denna text menas lakto-ovo-vegetarisk med 

vegetarisk. 

  

● Vegetarisk sektion  

○ Den maten som serveras på sektionen ska vara vegetarisk. De arrangemang 

som innefattas av detta utöver mottagningen är de arrangemang som 

arrangeras för sektionens medlemmar av kommittéer, utskott, föreningar, 

pHaddergrupper eller arrangemang där pengar äskats från kemistyret. Detta 

gäller inte samarrangemang tillsammans med sektioner som saknar liknande 

kosthållning. Gäller heller inte förfester och liknande utanför sektionens 

lokaler. Gäller heller inte HÄKS årliga julsittning så länge likvärdiga 

vegetariska alternativ serveras till de som önskar det.  

 

● Kvot 75% 

○ Utifrån den verksamhetsplan som skrivs av kommittéer, utskott och föreningar 

ska 75% av dess tänkta arrangemang där det serveras mat vara helt 

vegetariska. Vid skrivandet av respektive verksamhetsplan ska det därmed stå 

vilka arrangemang som planeras vara vegetariska för att styret vid läsandet av 

verksamhetsplanen enkelt ska kunna kontrollera att kvoten om 75% följs. Vid 

arrangemang som arrangeras utöver de planerade i början av året ska även de 

vara vegetariska. Kvoten gäller inte under mottagningen utan räknas för de 

övriga arrangemangen under det sittande året. 

 

● Vegonorm 

○ Vid skapandet av en norm på sektionen innebär det att man aktivt vid 

biljettköp ska behöva nämna “jag önskar att bli serverad kött”. Om detta inte 

nämns serveras man enligt normen, dvs. vegetariskt. Oavsett om man önskar 

kött eller ej så är det helt upp till varje arrangör att avgöra om de vill servera 

ett köttalternativ till de som önskat kött. Det är inget som kan krävas av 

gästerna trots dess önskan.  
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Vid införandet av endera kvot eller norm ska det tas större hänsyn till vart köttet kommer 

ifrån.Vid inhandlande av nötkött, gris, lamm, kyckling får det endast komma från Sverige 

samt önskvärt vara kravmärkt.  

 

Gällande fisk och skaldjur gäller att kolla https://fiskguiden.wwf.se/ för att se om fisken är 

grönlistad. Ofta beror det på hur den fiskats då vissa är rödlistade trots fångst vid svenska 

kusten.  

 

Yrkande 

 

Sektionsstyrelsen yrkar med ovan som bakgrund 

 

att 

Rösta mellan dessa tre förslag, vegetarisk sektion, kvot 75%, vegonorm.   

 

att 

Det förslag med flest röster kommer gälla under 1 år från och med 6 april 2021 till och med 

VM2 2022 då detta kommer att tas upp och diskuteras igen för utvärdering.  

 

att 

Det vinnande förslaget skrivs in i sektionens miljöpolicy.  

 

Sektionsstyrelsen genom 
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Moa Andersson 
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https://fiskguiden.wwf.se/

