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Föreningens övergripande hållning 

Vi strävar efter ett samhälle med låg resursanvändning. I linje med det ska våra 

arrangemang och möten vara enkla och med låg budget. 

Resor 

 I samband med styrelsemöten i eller nära Orsa tätort försöker medlemmarna så långt 

möjligt gå eller cykla. Samma sak gäller vid affischering i och nära tätorten. 

 Till kretsens naturutflykter har vi rutinen att alla deltagare samlas på namngiven plats 

för samtransport.  

 Schablonavgift för samåkning med bil införs: Med en minikostnad på 20 kr blir 

avgiften 5 kr/mil om man räknar på fyra i en bil. Den schablonen tillämpas oberoende 

av antalet passagerare. Schablonen revideras när skatteverkets schablon höjs. 

 Vid längre resor till kurser, konferenser, rådslag, stämmor etc. är det ofta inte möjligt 

att åka tur och retur samma dag. När det är möjligt ska vi då också åka kollektivt. 

Finns både alternativet buss och tåg ska vi välja tåg. I andra hand försöker vi 

arrangera samåkning med bil eller hyrd minibuss. 

 Om valmöjlighet finns väljer vi miljögodkända bilar/minibussar, både när vi tar egna 

bilar eller hyr. 

Inköp, konsumtion 

 Fika och mat på styrelsemöten och medlemsmöten: Vi försöker köpa ekologiskt och 

närproducerat så långt som det är möjligt, gärna undvika kött. 

 När kretsen beställer trycksaker ska vi så långt som möjligt trycka på svanenmärkt 

papper på ett tryckeri med miljöcertifiering. 

Översyn av policyn 

Denna policy ses över minst var tredje år för att arbeta in erfarenheter och revidera 

schablonavgifter för bil. 

Antagande och spridning av policyn till medlemmar 

 Policyn antas vid stadgeenligt årsmöte. 

 Större revideringar antas vid stadgeenligt årsmöte. 

 Medlemmarna upplyses om att kretsen har en miljöpolicy genom att den läggs ut 

på hemsidan och omnämns i samband med evenemang där den blir aktuell. 

 

Miljöpolicyn antagen vid kretsens årsmöte den 15 mars 2012 
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