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Policy 
StudOrg beaktar miljö- och etiska aspekter i all sin verksamhet; detta inkluderar men 
begränsas inte till; minimering av miljöavtryck, införskaffade produkter är tillverkade i etiska 
arbetsförhållanden. StudOrg uppmuntrar sina föreningsmedlemmar att göra miljövänliga och 
etiska val. StudOrg har en miljöansvarig som följer upp föreningens miljöarbete. Ifall 
misstanke av grovt brytande mot denna policy uppdagas skall föreningens styrelse, på 
miljöansvariges begäran, framställa, inom en rimlig tid, en rapport om fallet; och ta 
nödvändiga åtgärder för att återföra verksamheten så att den är i linje med föreningens 
miljöpolicy. 
 
Otto Pettersson är miljöansvarig verksamhetsåret 2019. Miljöplanen granskas årligen och 
uppdateras vid behov.  
 
Nya föreningsmedlemmar informeras om denna policy 
 

Verkställande 
Inköp av maskiner och lösöre: 
Vid införskaffande av maskiner, kärl, eller dylikt lösöre, skall nödvändigheten, 
ändamålsenligheten, och kompatibiliteten med de allmänna principerna i detta dokument 
motiveras. I mån av möjlighet skall begagnade föremål inhandlas i förmån för nya. StudOrg 
strävar efter att inte använda engångskärl under föreningens möten, sitsar eller övriga 
sammankomster. Ifall arrangören av evenemanget anser att engångskärl måste införskaffas 
skall bionedbrytbara material, som går att återvinna, så som till exempel paff, prioriteras 
framför motsvarigheter i plast. Engångskärl återvinns i paffsorteringen.  
 
StudOrg stöder Studentkåren vid Helsingfors Universitet i sin strävan att kårens 
festlokaliteter skall utrustas med kärl, bestick och diskmaskin av industristandard. 
StudOrg återvinner de föremål som är i gott skick som föreningen inte längre behöver. 
 
Transporter 
I mån av möjlighet uppmuntras föreningens medlemmar att använda kollektivtrafik alternativt 
gång eller lättrafik, när de tar sig till föreningens evenemang. I andra hand rekommenderas 
samåkning. Föreningen ska vid behov främja ordnandet av samåkning genom att främja 
informationsutbytet mellan medlemmar. 
Nya medlemmar ska även informeras om möjligheterna att åka kollektivt i 
huvudstadsregionen. 
 
 
Sophantering 
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De sopor som uppstår under föreningens evenemang bör sorteras i enighet med rådande 
källsortering vid lokaliteten. 
StudOrg strävar efter att producera så lite sopor som möjligt. 
StudOrgs föreningsrum vid högskolan har kärl för avfallssortering. Kärlens underhåll hör till 
miljöansvariges och utrymmesansvariges uppgifter, men tömning sker via roterande turer 
inom styrelsen. Avfallet sorteras i mån av möjlighet i enighet med rådande källsortering vid 
byggnaden på Snellmansgatan 12. I andra fall sökes alternativa lösningar framom 
blandavfall innan sorterbart material läggs i blandavfall. 
För de lokaler där StudOrg regelbundet ordnar evenemang ska det finnas ett dokument 
tillgängligt för festutskottet med information om vilka sopsorteringsmöjligheter lokalen har, för 
att stöda sopsorterandet under fester. StudOrg strävar även efter att återvinna de 
dryckesburkar och flaskor som man inte får pant för i metall och glasinsamling. 
 
Livsmedel 
StudOrg strävar efter att använda livsmedelsförpackningar i ändamålsenlig storlek i sin 
verksamhet. 
StudOrg strävar efter att optimera mängden matinköp för att minimera mängden avfall. 
StudOrg strävar efter att använda, ekologiska, etiska, biodynamiska och rättvisemärkta 
produkter och i mån av möjlighet inhemska produkter. Detta beaktas i planeringen av 
sitsmenyer genom beaktande av säsongsvaror. 
StudOrg strävar efter att köpa rättvisemärkt kaffe i större mängder från minuthandel och på 
så sätt hålla priset på kaffet överkomligt. 
 
Information 
All kommunikation till föreningsmedlemmarna och inom styrelsen sker i huvudsak 
elektroniskt. Vid behov används föreningens officiella anslagstavla. 
StudOrg strävar efter att minimera papperskonsumtionen inom föreningen, om papper 
används, ska kopieringen och utskriften ske dubbelsidigt. 
Miljöansvariga ska i mån av möjlighet ordna och informera föreningsmedlemmarna om 
aktuella miljörelaterade evenemang. 
 
Utveckling 
Föreningens miljöansvariga ansvarar för utvecklingsarbetet. 
Resultatet av arbetet under föregående år tas i beaktande då nästa års miljöplan görs upp. 
  
Den miljöansvariga håller kontakten med miljöutskottet vid Studentkåren vid Helsingfors 
universitet och deltar i mån av möjlighet i utskottsmöten och övriga evenemang, och sprider 
information om dessa genom högskolans e-postlistor. 
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