Rese- och mötespolicy svenska utskottet
Bakgrund
Utskottets värdegrund bygger på personliga kontakter och möten. Det innebär att resor är en viktig
del i vår verksamhet.
Vi reser för att knyta nätverk, träffas och lösa gemensamma arbetsuppgifter. Vi reser också för att
besöka samarbetspartners, styrelsemedlemmar samt för att utbilda oss och delta i konferenser.
Vi ska fortsätta resa men innan vi reser ska vi fråga oss:
•
•
•

Är resan nödvändig eller kan den ersättas med ett telefon- eller webbmöte?
Hur många behöver resa?
Kan vi kombinera olika ändamål och arbetsuppgifter vid samma resa?

Vem gäller policyn
Denna policy ska tillämpas av alla som reser på svenska utskottets bekostnad, både i Sverige och
utomlands. Den som är ansvarig för ett arrangemang ansvarar för att uppmana deltagarna att välja
ett bra sätt att resa utifrån policyn.
Resepolicyn ska följas upp kontinuerligt och sekretariatet rapporterar fondens årliga koldioxidutsläpp
till utskottet (Utsläpp från alla resor gjorda på fondens bekostnad). Fonden kompenserar utsläpp
med en årlig utbetalning till Fly Green Fund.

Resor
I första hand ska vi alltid överväga om det finns alternativ till en resa såsom telefon- Skype- eller
Zoommöte. För att minska klimatpåverkan borde flygresor i större utsträckning ersättas med tåg och
båt där så är möjligt och tidsförlusten är ringa.
Alla resor ska bokas så tidigt som möjligt för att de ska vara så kostnadseffektiva som möjligt.
Resenärer ansvarar själva för sina resebokningar vilka i första hand skall ske genom ER Travel.
Kontakta ER Travel (boka@ertravel.se). De redovisar i sin tur resornas koldioxidutsläpp till
sekretariatet.
Om prisskillnaden mellan ombokningsbar och icke-ombokningsbar biljett är obetydlig bör
ombokningsbar biljett väljas för att förhindra höga ombokningskostnader.
Inom kommunen ska först och främst kommunala färdmedel användas. Vid taxibokningar ska om
möjligt miljöbil väljas och samåkning uppmuntras.

Hotell och restauranger
Om möjligt väljer vi miljömärkta hotell och restauranger.

