
Svenska Landseerklubbens Miljöpolicy 

Övergripande mål 

• Svenska Landseerklubbens verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att den positiva påverkan 
på den befintliga miljön kontinuerligt ökar och den negativa minskar. 

• Miljöhänsyn ska integreras som en naturlig del i all verksamhet med fokus på ständiga förbättringar 
samt arbeta för en hållbar utveckling.  

• Medarbetarnas, förtroendevalda och ideellt arbetande, miljötänkande ska uppmuntras genom 
återkommande påminnelse om att föra in miljöaspekten. 

• Svenska Landseerklubbens ska följa miljölagstiftningen samt andra regler och överenskommelser 
inom miljöområdet. 

Miljöpolicyn ska kommuniceras såväl externt som internt och ska finnas tillgänglig på Svenska 

Landseerklubbens hemsida. Alla personer som verkar i Svenska Landseerklubbens namn berörs av 

policyn och ska sträva efter att leva upp till den. Det gäller såväl förtroendevalda, ideellt arbetande, 

funktionärer, konsulter och medlemmar. 

Mycket av Svenska Landseerklubbens verksamhet bygger på att människor transporteras. Resande, 
framför allt utsläpp från väg- och flygtrafik, skapar miljöproblem som växthuseffekt, försurning, 
övergödning och buller. 

Inom Svenska Landseerklubbens ska vi se till att resandet hanteras på ett genomtänkt och resurssnålt 
sätt. Detta kan ske genom att lägga kurser, sammanträden och andra aktiviteter på platser man lätt 
kan nå med allmänna kommunikationer. Man bör i mesta möjliga mån välja att resa med tåg, att 
samåka om bil är enda alternativ samt att exempelvis hyra större bilar eller bussar om flera personer 
ska transporteras från ett ställe till ett annat (till exempel från hotell till tävlings- och/eller 
utställningsplats). Samordning av personer och gods samt att använda rätt fordon till rätt uppgift utifrån 
förutsättningarna i respektive klubb är grundtanken. 

Det papperslösa samhället är en utopi, men förbrukningen av kontorsmaterial har minskat generellt 
med det ökade användandet av elektronisk kommunikation (e-post, medlemsregistrering och anmälan 
till utställning via internet för att nämna några exempel) såväl i SKK-organisationen som i samhället i 
stort. Svenska Landseerklubben skall använda sig främst av elektronisk kommunikation. Exempelvis 
elektronisk signering av protokoll. Inte använda kuvert till medlemstidningen. 

Utbudet av miljömärkta kontorsprodukter har också ökat och bör i största möjliga utsträckning väljas. 
Genom att minska konsumtionen, återanvända och återvinna kan den negativa miljöpåverkan mildras 
ytterligare. Det kan gälla att inte använda engångsartiklar, använda kopiatorernas funktion för 
dubbelsidig kopiering, avstå från flaskvatten samt att välja miljömärkta och/eller ekologiska produkter. 
Sunt förnuft som ska råda vid utskick, utskrifter och kopiering. 

 

Texten till Svenska Landseerklubbens miljöpolicy är direkt hämtat från SKK miljöpolicy, 20170703. 
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