HÅLLBARHETSPOLICY
För organisationskommittén för världscup- och
VM-arrangemang i Östersund. Antagen av
styrelsen för Biathlon Events i Sverige AB

Hållbarhetspolicy för Biathlon Events AB antagen av Svenska
Skidskytteförbundets styrelse
Varför en Hållbarhetspolicy?

Att arrangera stora publika arrangemang medför en påverkan på miljön. För Biathlon Events
AB är det självklart att minimera denna påverkan genom aktiva organisatoriska åtgärder men
också via ett mycket viktigt påverkansarbete direkt mot besökare före och under evenemanget.
Vi gör detta av mycket enkla och självklara skäl, vi är en del av samhället och ser det som vår
roll att vara med i ett omställningsarbete mot bakgrund av bl a de klimatscenarier som direkt
hotar vintersporterna. Den största miljöpåverkan - om än inte synlig - är de växthusgasutsläpp
som arrangemangens transporter av gods och människor genererar under genomförandet
samt för- och efterarbetena.

Grundsyn

Hållbarhetspolicyn är antagen av styrelsen för Biathlon Events den 27 augusti 2018 och styr
verksamhetens agerande i hållbarhetsfrågor. Utgångspunkten är att verksamheten ska drivas långsiktigt hållbart såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. Ett stort evenemang
som världscuptävlingarna och VM i skidskytte gör avtryck på miljön direkt och indirekt samt
påverkar människor. Där Biathlon Events AB har beslutandemandatet ska varje avvikelse från
planen motiveras och beskrivas.
De beslut kopplade till Biathlon Events genomförandeuppdrag för verksamheten i Östersund,
där beslutsmandatet ligger utanför organisationen, ska i möjligaste mån påverkas att verka i
den riktning som denna policy anger. Det gäller såväl Internationella som Svenska Skidskytteförbundets samt övriga externa aktörer som fattar för verksamheten påverkande beslut.

Attityd

Vi arbetar kontinuerligt för att finna lösningar så att Biathlon Events evenemang genomförs
med största möjliga hänsyn till hållbar utveckling gällande sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. Vi finner lösningar i samverkan med leverantörer och i dialog med våra partners. Vi ser lagar och förordningar som ett golv och vi strävar efter att ständigt förbättra vårt arbete för att skapa arrangemang med fantastiska upplevelser baserade på hållbarhetsprinciper
där resurseffektivitet är ledstjärna samtidigt som vi tar ett socialt ansvar och stimulerar demokratiska processer.
Genomförande
Hållbar utveckling beskrivs bäst i form av
en hierarki där ekologisk hållbarhet tillskrivs
fundamental vikt och ses som en förutsättning
för såväl social som ekonomisk hållbarhet.
Även dessa två dimensioner karaktäriseras
av ett beroendeförhållande, där den sociala
hållbarheten ligger till grund för att en ekonomisk hållbarhet ska vara möjlig.

Hållbarhetspolicyn är konkretiserad i en Handlingsplan som är ett proaktivt styrdokument som
också påverkar vår uppförandekod. Handlingsplanen är ett levande dokument som uppdateras
kontinuerligt, dess innehåll beslutas av Organisationskommitténs ordförande.
Vi som arbetar under Biathlon Events uppdrag och ansvar utgår från ovanstående grundsyn
och attityd och agerar enligt följande under av oss anordnade evenemang och hela dess förberedelse- samt avvecklingsfas:
Skidskytte-VM 2019 och andra av oss anordnade evenemang ska:
> vara evenemang som förknippas med alla dimensioner av hållbarhet
> verka via en ekonomi i balans som utgör grunden för fortsatta evenemang.
> kontinuerligt minska miljöbelastningen genom att ständigt utvärdera verksamheten
> vara en förebild för andras evenemang gällande hållbarhet, nationellt och
internationellt
> representeras av funktionärer som är ambassadörer för hållbarhet vid evenemang
> inspirera alla deltagare och besökare under VM och andra evenemang till förståelse
för hållbarhetens betydelse
> visa omtanke och öppenhet mot alla samarbetspartners, funktionärer och besökare
oavsett deras ekonomiska situation, ålder, kön, ursprung, sexuella identitet eller
funktionsvariation.
> ha en god kännedom om tillämpliga lagar och krav samt fullt ut följa dessa
> verka för energieffektivisering och sträva efter att enbart nyttja förnybara bränslen
> klimatkompensera för de fossilbaserade utsläpp som verksamheten gett upphov till
> hushålla med naturresurser, och främja återanvändning, återvinning och ha en god
avfallshantering
> minska miljöbelastningen genom att egenproducerad mat har vegetariska rätter som
en dominerande grund och minimera andelen nötkött.
> verka för hållbara sponsorer och samarbeten
> ställa miljökrav minst motsvarande våra interna på de produkter och tjänster som köps
in inklusive entreprenörers produkter som säljs inom tävlingsområdet
> underlätta för aktiva idrottare att verka i samklang med Biathlon Events AB´s grundsyn
och attityd gällande hållbarhetsaspekter

Denna Hållbarhetspolicy är antagen 2018-08-27 av styrelsen för Biathlon Events i Sverige AB
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