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Syfte
Samhällsvetarkåren vid Lund universitets huvudsyfte är att främja och bevaka studenternas
intressen i relation till Lunds universitet och andra relevanta aktörer. I det arbetet strävar vi efter
att vara så ekologiskt hållbara som möjligt. I detta dokument finns ytterligare riktlinjer för inköp,
återvinning, hållbara livsmedelsval samt transporter, vilka ska tillämpas i Samhällsvetarkårens
vardagliga verksamhet.

Inköp, återvinning och vardaglig verksamhet
Den vardagliga och interna verksamheten bidrar till en stor del av kårens miljö- och
klimatpåverkan. Samhällsvetarkåren ska därför alltid överväga en produkts ekologiska hållbarhet
före inköp och i möjligaste mån prioritera det miljövänliga alternativet. Kåren ska också i största
möjliga utsträckning tillämpa digital arkivering, skriva ut dubbelsidigt och undvika onödig
användning av pappersprodukter. Allt återvinningsbart material ska återvinnas enligt Lunds
kommuns rekommendationer.

Vid evenemang som hålls av Samhällsvetarkåren ska användningen av engångsprodukter
undvikas så mycket som är organisatoriskt möjligt, särskilt gällande plast och icke
återvinningsbara produkter. Vid evenemang ska Samhällsvetarkåren alltid sträva efter att erbjuda
besökare, jobbare och personal möjligheten att återvinna relevanta material och produkter direkt,
genom att exempelvis tillhandahålla återvinningskärl på plats.

Hållbara livsmedelsval
Samhällsvetarkåren följer en lakto-ovo-vegetarisk norm vilket innebär att inga kött-, fisk-, eller
skaldjursprodukter serveras vid evenemang eller möten som kåren är värd för, med undantag för
traditionella evenemang (Surströmmingen och Gåsen), där ett icke-vegetariskt alternativ kan
begäras vid registrering. Kåren ska dock alltid ta hänsyn till allergier för att alla aktiva medlemmar
ska kunna delta på ett inkluderande sätt.

Kaffe är en av de mest köpta och konsumerade livsmedelsprodukterna inom Samhällsvetarkåren.
Vid inköp ska kåren prioritera att beställa kaffe som är ekologiskt och Fairtrade.



Transport
Aktiva medlemmar i Samhällsvetarkåren deltar i möten, evenemang och samarbetsorgan på lokal,
regional och nationell nivå. Även om viss transport är nödvändig för att kunna delta fullt ut, ska
Samhällsvetarkåren sträva efter att använda det transportmedel med lägst klimatpåverkan. Tåg,
buss eller annan kollektivtrafik ska alltid vara det primära transportmedlet före bil. Resor med
flyg ska undvikas i största möjliga utsträckning och ska alltid undvikas vid inrikesresor till
destinationer söder om Sundsvall. Flygresor som finansieras av kåren ska i förhand godkännas av
styrelsen samt ska klimatkompenseras.


