hållbarhetschecklista
för evenemang
Den här checklistan ska ge stöd till att arbeta mer
hållbart med evenemang.

Ja (1p) Nej (0p)

Evenemangets namn: ...................................................................
Ja (1p) Nej (0 p)
1. Kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete i inbjudan?
2. Berättar ni för deltagarna hur de kan bidra
i hållbarhetsarbetet?
3. Samarbetar ni med lokala aktörer?

9. Har ni säkerställt att det finns fungerande första
hjälpen-utrustning?
10. Underlättar ni för besökare att ta sig till och från
evenemanget på ett klimatsmart sätt?
11. Anpassar ni start och slut för evenemanget
till tåg- och busstider?
12. Finns det möjlighet för besökare att sortera avfallet
i olika kärl?

4. Har ni sett över vad ni kan hyra eller låna istället
för att köpa nytt?

13. Undviker ni give aways och engångsmaterial
som exempelvis plastmuggar?

5. Finns både män och kvinnor med i programmet
eller på scen?

14. Kommer det att ges utrymme för pauser och
hälsosam kost under evenemanget?

6. Har ni jämställdhetsperspektiv vid prisutdelning
och andra ceremonier?

15. Har ni säkerställt att flaskvatten inte förekommer?

7. Har ni undersökt om deltagarna har nedsatt
syn-, hörsel- eller rörelseförmåga?
8. Är alla gångvägar i anslutning till och inne på
evenemangsområdet framkomliga för alla
personer oberoende av funktionsvariation?

globala målen kopplade till checklistan

16. Har ni tänkt igenom hur matsvinnet kan minskas?
17. Köper ni in miljömärkt el?
18. Uppmuntrar ni övernattande besökare till
miljömärkta boendeanläggningar?

hållbarhetschecklista
för evenemang
Evenemangets namn: ..................................................................

Ja (1p) Nej (0p)
19. Är te, mjölk och socker som serveras ekologiskt
och är kaffet både fairtrade och ekologiskt?
20. Är minst två baslivsmedel ekologiska? Exempel är
potatis, pasta, mjöl, ris.
21. Är fisk och skaldjur som serveras kravmärkta, finns på
WWF:s gröna lista eller märkta med MCS eller ASC?
22. Är minst en av rätterna på menyn vegetarisk?
23. Serveras minst två av rätterna i halvportioner?
24. Framgår det tydligt för besökarna vad som är ekologiskt, vegetariskt, veganskt, halvportion på menyn?
25. Är alla engångsartiklar som används miljöanpassade
eller återvinningsbara? Exempelvis tallrikar, muggar,
bestick.
26. Framgår det tydligt hur matavfall sorteras rätt och var
du slänger glas, metall och brännbart?

Totalt: ...................... p

