Hållbarhetspolicy
Entrepreneurs Academy grundades år 2006 med målet att bli Sveriges ledande förening för
att skapa glädje, inspiration och kunskap om entreprenörskap och affärsmöjligheter. Utöver
den aktualitet som miljöfrågan har så bedriver föreningen resursanvändande projekt och
evenemang som gör det väsentligt att upprätthålla ett hållbarhetstänk. Vi i Entrepreneurs
Academy vill aktivt arbeta för en hållbar framtid, i alla aspekter.
Vi strävar alltid efter att arrangera våra evenemang med ett så litet klimatavtryck som
möjligt. Utöver god sed och miljöetik har föreningen ett konkret miljöarbete med hjälp av
målen i Agenda 2030 där vi tillämpar de mål som är relevanta för vårt arbete. Primärt
arbetar vi med Mål 12 om Hållbar konsumtion och produktion med delmålen
● 12.3. Minska matsvinn.
● 12.5. Minska mängden avfall.
● 12.6. Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.
● 12.8. Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.
Vi arbetar även med Mål 5 om Jämställdhet genom att ge alla människor samma möjligheter
att engagera sig och utvecklas i föreningen.
Detta gör vi genom att:
● Mat under evenemang är i största möjliga mån vegetariskt, närproducerat och
ekologiskt.
● Minska användningen av papper genom att uppmuntra medlemmar och
samarbetspartners till minskade utskrifter. Detta görs bland annat i samtlig e-post
från föreningen.
● För att minska matsvinn tar vi alltid tillvara på maten som blir över vid våra
evenemang. Exempelvis kan överbliven mat återanvändas inom föreningen eller
skänkas till organisationer så som Stadsmissionen.
● I vår projektguide finns konkreta miljöriktlinjer för samtliga av våra projekt. Vid
uppstart av projekt informeras våra medlemmar om dessa riktlinjer. Föreningens
styrelse följer upp att riktlinjerna följs i samtliga projekt. Förhoppningen är att detta
ska inspirera medlemmarna att tillämpa dessa arbetssätt i övrigt i vardagen.
● Källsortera föreningens avfall.
● I största möjliga mån använder vi e-möten istället för fysiska träffar vid långa
distanser, i de fall där detta inte är möjligt sker transport till möten via kollektivtrafik.
● Se till att både alla personer får möjlighet att utveckla sina ledarskaps- och
beslutfattarförmågor genom engagemang i föreningen.
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