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Miljöpolicy för Uppsala Politicesstuderande
Allmänt om föreningens hållbarhetsvision
UPS är en förening som arbetar aktivt för en god hushållning av resurser och hållbar och
medveten verksamhet som går i linje med detta. Vi utvecklar och förbättrar ständigt vårt
arbete med att minimera den indirekta och direkta miljö- och klimatpåverkan som vår
verksamhet ger upphov till. Utvärdering av föreningens hållbarhetsarbete sker kontinuerligt
utifrån denna policy och årligen i samband med styrelsens verksamhetsberättelse. Föreningens
utskott ska vara väl medvetna om miljö- och klimatpolicyn och arbeta för att minimera den
negativa påverkan på vår planet. UPS strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart
föreningsliv.

Resor
UPS strävar efter att resa med tåg eller buss i största möjliga mån och undviker att flyga
inrikes. Vid röstning om resmål till resor arrangerade av Kontaktutskottet måste minst ett
resmålsalternativ som kan nås med tåg presenteras. Vid utrikesflyg uppmuntrar UPS sina
medlemmar att klimatkompensera sina resor.

Avfall och återvinning
Vid alla våra evenemang strävar vi efter att erbjuda så goda återvinningsmöjlighter som
möjligt. Vi tar ansvar för det skräp vi lämnar efter oss i form av exempelvis kartong, burkar
och glas. Föreningen strävar efter att använda engångsartiklar i minsta möjliga mån.

Inköp av förbrukningsvaror
Styrelseledamöter, ämbetspersoner och övriga UPS-medlemmar som ansvarar för inköp av
något slag åt föreningen ska alltid sträva efter att konsumera hållbart. Med hållbar konsumtion
menas att i största möjliga mån välja miljömärkta, ekologiska och närodlade varor samt
handla grönsaker och frukt utifrån säsong.
Föreningen ska varsamt beställa material och sponsrade produkter samt överväga om nyttan
hos medlemmarna är större än materialens miljö- och klimatpåverkan. Föreningen strävar
efter att återanvända sponsrade produkter i den mån det är möjligt. Föreningen ska varje år se
över vilka produkter och material som kan skänkas till välgörande ändamål.
Föreningen har en vegetarisk norm när det gäller inköp av mat. När föreningen arrangerar
evenemang, sittningar och möten är inköpen alltid vegetariska. Detta gäller även när
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föreningen samarbetar med exempelvis en nation. När föreningen arrangerar möten, gasquer,
evenemang eller liknande i samarbete med andra parter strävar föreningen efter att i största
möjliga mån endast erbjuda vegetariska produkter. Med andra parter avses andra föreningar,
sponsorer och andra som kan agera medarrangör.

Administration
Föreningen ska sträva efter att sköta så mycket som möjligt av administration och
kommunikation digitalt och att inte skriva ut mer fysiskt papper än nödvändigt.

