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Vegetarisk norm
Bakgrund
Både Chalmers Tekniska Högskola och Chalmers Studentkår arbetar på olika sätt för
att bidra till en hållbar framtid, och det gör även Sektionen för Industriell Ekonomi.
Genom visionen försöker ovan nämnda möta behovet av ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet. Livsmedelsindustrin står på olika sätt för en stor del av världens
koldioxidutsläpp, där utsläppen kopplade till kött är större än de kopplade till
vegetariska alternativ. Sektionen kan vara med och minska dessa utsläpp om
sektionens medlemmar i större utsträckning väljer ett klimatsmart vegetariskt
alternativ. Därför har denna policy tagits fram.
*I begreppet vegetarisk mat inkluderas det som brukar benämnas som lakto-ovo
vegetarisk mat, alltså innefattar den vegetariska maten även mejeriprodukter och ägg.
*Som kött räknas även fågel och fisk.

Detta vill vi tillsammans åstadkomma
● Vi vill att sektionen, även när det gäller den serverade maten, går i linje med
Chalmers att arbeta för en hållbar framtid.
● Vi vill göra det enklare att välja ett klimatsmart matalternativ, utan att ta ifrån
sektionsmedlemmarna det egna valet.
● Vi vill att köttkonsumtion skall vara ett aktivt val, inte ett passivt.
● Vi vill främja de vegetariska matalternativen genom att ge arrangörerna ett
öronmärkt bidrag för varje vegetarisk måltid på 10 kr per biljett.
● Vi vill också subventionera de vegetariska matalternativen med 10 kr per biljett
för att göra det mer attraktivt för den enskilde sektionsmedlemmen att välja
köttfri mat.
● Vi vill att arrangörer ska tänka igenom hållbarheten av hela arrangemang och i
den mån det är möjligt aktivt göra de mest hållbara valen, utan att det påverkar
arrangemanget negativt.

Hur ska vi lyckas åstadkomma detta?
●


Vi låter vegetarisk mat vara normen vid servering, och kött ett valbart alternativ.
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o

 rrangörer erbjuder som tidigare en standardmeny om deltagaren
A
inte aktivt meddelar matpreferenser. Skillnaden är att
standardmenyn är vegetarisk och att deltagarna får meddela om de
hellre äter en köttbaserad måltid. Med köttbaserad måltid menas att
huvudrätten innehåller kött.
o För att underlätta för arrangerande kommittéer kommer en samling
av recept med tips på enkel, billig och god vegetarisk mat finnas
tillgänglig.
o Arrangemang där arrangören inte själv står för inköpen av maten,
utan enbart beställer från en utomstående arrangör, inkluderas också
av policyn. Detta gäller exempelvis Halvtid, Heltid, I-Dagsbanketten
och Sektionens Dag.
●
Styrelsen erbjuder ett bidrag till arrangören och den enskilde
sektionsmedlemmen per vegetarisk/vegansk måltid
o För att kunna erbjuda attraktiva och goda vegetariska rätter kan
arrangören söka om bidrag för den vegetariska maten från en pott
specificerad för detta ändamål. För varje beställd vegetarisk måltid
kommer Styrelsen att kunna ge arrangören ett öronmärkt bidrag på
10 kr per såld biljett för att öka kvalitén på den vegetariska maten.
o Biljettpriset för en vegetarisk måltid kommer att subventioneras med
10kr om inte arrangören endast serverar vegetarisk mat (gäller för
sektionsmedlemmar).
o Arrangemang där arrangören inte står för inköp av maten och priset
per måltid är densamma oavsett om den är vegetarisk eller inte,
kommer inte vara berättigade till arrangörsbidraget. Detta gäller
exempelvis Halvtid, Heltid, I-Dagsbanketten och Sektionens Dag.
Däremot kommer biljettpriset fortfarande vara subventionerat.
o Arrangemang där gästen själv väljer om hen vill köpa mat kommer
inte vara berättigade till något av bidragen. Detta gäller exempelvis
pubar och pubrundergrillar.
o Arrangemang där arrangören bjuder på mat och valet av vegetarisk
eller köttbaserad mat är aktivt kommer inte heller vara berättigade till
bidraget. Detta gäller exempelvis lunchföreläsningar eller
sektionsmöten.

Arrangemang som inte arrangeras av, utan för Sektionen för Industriell Ekonomi,
exempelvis företagsevent och dylikt, kommer inte att innefattas av policyn. Det är
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dock uppskattat om arrangören är informerad om policyn och får valet att följa den
om arrangören vill, då vi inte vill att de ovetande av olyckshändelse bryter normen.

Skapad: 2018-08 av Johanna Carlqvist
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