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Bakgrund
På sektionsmötet LP1 2021 röstades en motion (Motion om miljöpolicy) igenom om att mat på
ITs arrangemang ska vara primärt lakto-ovo-vegetarisk. Ett ändringsyrkande röstades dock igenom
som beslutade att motionen skulle tas upp för en andra läsning på sektionsmötet LP4 2022.
Vi i styrelsen har sen motionen röstades igenom försökt att dokumentera vilka effekter den har haft
på sektionens miljöpåverkan, samt hur den har påverkat sektionens arrangörer. Vi har även pratat
lite med andra sektioner som har liknande policys och försökt skapa oss en bild av vad de upplever
som positivt och negativt.
Utvärderingen visar att när det kommer till arrangemang med anmälan, som exempelvis sittningar, är det många som inte explicit väljer kött och där har således sektionens köttrelaterade
miljöpåverkan minskat. Dock har det inte skett någon större förändring när det kommer till arrangemang utan anmälan, som exempelvis spelkvällar, där gästen alltid är tvugnen att göra ett
aktivt val mellan de olika rätterna. Eftersom arrangemang utan anmälan är en signifikant del
av sektionens arrangemang där mat serveras, så är sektionens totala köttrelaterade miljöpåverkan
tyvärr fortfarande relativt stor.
För arrangörer har motionen haft varierande effekter, vilket förmodligen främst beror på vilken typ
av arrangemang de arrangerar. För arrangemang med anmälan har arrangörer inte fått något extra
åtagande, men det kan anses som begränsande att inte få välja fritt vilken mat man får servera. Ett
argument för att bara servera lakto-ovo-vegetariskt är att det dock hade underlättat för arrangörer
som lagar maten eftersom det minskar antalet matpreferenser på arrangemanget.
När ett arrangemang inte har anmälan och gästerna därav alltid aktivt väljer vad de vill ha, så
borde motionen inte påverka arrangörerna. Dock har det upplevts som något förvirrande huruvida
det är okej att servera icke-vegetarisk mat i dessa situationer och vad som exempelvis händer om
det vegetariska alternativet tar slut.
Motionen har lett till en minskning av sektionens köttrelaterade miljöpåverkan, men det finns
fortfarande förbättringsutrymme. För arrangörer har motionen inte haft någon kraftigt negativ
inverkan, men en förbättring av miljöpolicyns formuleringar hade kunnat vidare underlätta för
arrangörer. Utöver det hade en striktare variant av policyn, där endast lakto-ovo-vegetarisk mat
tillåts, också underlättat för arrangörer. Dock anser vi att individens frihet att själv välja vad de

vill få för mat, samt arrangörens frihet att välja vad de vill servera, är tillräckligt viktigt för att
bibehålla policyn i sin nuvarande utformning.

Förslag
Yrkar på:
att Behålla miljöpolicyn i sin nuvarande utformning.
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