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Svar
styrIT anser att motionen faller väl i linje med sektionens miljöpolicy samt nuvarande
styrITs föreslagna verksamhetsplan. Mer konkret så kommer motionen förhoppningsvis
att bidra till ett minskat klimatavtryck vilket är bra på många andra sätt än bara på
pappret.

Dock finns det en oro att motionen kan leda till att arrangörer känner sig begränsade i
vad de tillåts göra i sitt idealla arbete, vilket kan tänkas leda till en lägre ambitionsnivå
när det kommer till mat under arrangemang. Utöver det så kan punkt två och tre i den
andra att-satsen tänkas leda till att det blir krångligare för arrangörer, men erbjuder
samtidigt gästerna en viss flexibilitet vilket kan vara uppskattat.

Med dessa för- och nackdelar i åtanke avstår styrIT från att yrka på vare sig bifall eller
avslag, men uppmuntrar till följande ändringar ifall motionen bifalles.

För att arrangörer ska hinna anpassa sina arrangemang till ett eventuell bifall, så föreslår
styrIT att ändringarna börjar gälla från och med 1:a November (Måndag LV1 i LP2)
2021. Då motionen har en svårförutsägbar och potentiellt stor inverkan på sektionens
verksamhet och arrangemang föreslår styrIT att den tas upp för en andra läsningen i
LP4 2022 för att avgöra huruvida ändringarna bör behållas.

Utöver detta anser styrIT att den andra att-satsen berör arrangemang med, respektive
utan, biljettförsäljning olika vilket kan tolkas som att arrangemang utan biljettförsälj-
ning alltid måste servera endast lakto-ovo-vegetariskt. Detta tror styrIT inte är vad som
avses med motionen och yrkar därav på att att-satsen ska omformuleras.

På ett liknande sett kan sista att-satsen också omformuleras för att motverka tolkningar
som förmodligen inte är avsiktliga.
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Förslag
att Motionen träder i kraft 1:a November (Måndag LV1 i LP2) 2021

att Motionen tas upp för en andra läsning på ordinare sektionsmöte LP4 2022

att Stryka vid biljettförsäljning under andra punkten i andra att-satsen

att I yrkandet ändra

från

Om det finns alternativ som inte följer ovanstående punkter, ska det inte
vara ekonomiskt fördelaktigt att välja detta alternativ.

till

Om det finns alternativ som inte är lakto-ovo-vegatariskt, ska det inte vara
ekonomiskt fördelaktigt att välja detta alternativ.


