
 

 
 
 
 
 

Hållbarhetspolicy för personalvetarföreningen  
Dynamicus vid Uppsala Universitet  

 
Denna policy ska förstås som ett styrdokument för Dynamicus Personalvetarförening och 
därmed utgöra grunden för föreningens förfarande inom hållbarhetsarbete och socialt ansvar. 
Policyn ska ha en vägledande funktion för föreningens medlemmar i allmänhet, och föreningens 
styrelse och utskott i synnerhet. 
 
Dynamicus hållbarhetspolicy syftar till att implementera en standard för ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt ansvarstagande, samt uppmärksamma aktiviteter och procedurer som kan ha en 
negativ påverkan inom dessa områden.  
 

Ekonomiskt ansvarstagande 

En ideell förenings kärnverksamhet är dess medlemmar; att vårda deras intressen och 
engagemang. Det är därmed styrelsens ansvar att verka för föreningens långsiktiga överlevnad, 
och med hänsyn till dess medlemmar agera ansvarsfullt med föreningens ekonomiska medel. 
Personalvetarföreningen Dynamicus ska fatta etiskt väl avvägda beslut rörande: 

Inköp 
Föreningens inköp av materiel ska föregås av diskussioner rörande dess användningsområde och 
huruvida det kan ses som en hållbar investering gällande dess livslängd och miljöpåverkan. 
Vidare ska föreningen ska vara öppen för kostnadseffektiva alternativ som innebär exempelvis 
återanvändning och sponsring. 

Resor 
De resor och transportmedel som bokas av föreningen ska vara ekonomiskt försvarbara samt 
beaktas ur miljösynpunkt. 
 

Socialt ansvarstagande 

Dynamicus har ett ansvar gentemot föreningens medlemmar att verka för en trivsam studiemiljö, 
och erbjuda en variation av aktiviteter. Föreningen ska vara lyhörd och mottaglig för idéer som 
presenteras av dess medlemmar, samt genom återkoppling och utvärdering vara öppensinnad för 



kreativitet och revidering. Föreningens sociala ansvarstagande ska karaktäriseras av inkludeiring, 
transparens, etiskt uppträdande och främjandet av medlemmarnas intressen. I enlighet med detta 
ska Personalvetarföreningen Dynamicus involvera dess medlemmar i bl.a: 

Donationer och insamlingar 
Dynamicus styrelse donerar varje år till välgörenhet. Det är föreningens medlemmar som röstar 
fram vilket välgörande ändamål som donationen ska gå till. Detta skall göras inför varje 
årsstämma och föreningsstämma genom antingen en motion från studenterna eller genom en 
omröstning.  

Aktiviteter och evenemang 
Föreningens aktiviteter riktar sig mot föreningens medlemmar. Det är därför självklart för 
Dynamicus att dess medlemmar även ska få vara med att bestämma hur aktiviteterna ser ut. Det 
är styrelsens och utskottens uppgift att engagera medlemmar och lyssna till deras idéer och 
synpunkter. 
 

Miljömässigt ansvarstagande 

Personalföreningen Dynamicus ska sträva efter en minimal negativ miljöpåverkan med hänsyn 
till nödvändiga prioriteringar och avvägningar mot bl.a. ekonomi. Styrelsen ska se till 
miljövänliga alternativ vid exempelvis inköp och transport, och genom kontinuerlig inventering 
se till vilka resurser som föreningen hushåller. Styrelsen ska överväga miljömässiga aspekter 
inom områden som: 

Resor 
Bokningar av resor och transportmedel ska föregås av miljöetiska diskussioner av sittande 
styrelse. 

Inköp 
Föreningen ska, med särskild hänsyn till förbrukningsvaror, undvika plast i den mån det går och 
överväga miljövänliga alternativ. Artiklar som inte förbrukats ska hushållas med avsikten att 
användas inför nästa evenemang eller aktivitet. Artiklar som förbrukats ska källsorteras enligt 
lokala föreskrifter.  

Aktiviteter och evenemang 
Föreningen ska i samband med aktivitet eller evenemang överväga ekologiska och vegetariska 
alternativ vid matinköp. Vid planering, utförande och efterarbete av aktivitet ska ansvarig 
samordnare se till att ovannämnda riktlinjer efterföljs och att det tas fullt ansvar från början till 
slut. Under samtliga möten inom föreningen ska användningen av föreningens egna servis 
prioriteras och engångsartiklar undvikas.  



 

 

 

 

Utskrift och distribution 
Hantering av all form av dokument ska i första hand ske digitalt. Detta för att, ur ett miljömässigt 
perspektiv, minska på pappersanvändningen inom föreningen.  

 

Sophia Gyllenhammar, utbildningssamordnare  

 

Beslutad av Dynamicus styrelse den 27/1 - 2020 


