Riktlinjer för resor
Antagen 2017-10-21 av Distriktsstyrelsen för Stockholms distrikt av IOGT-NTO

Bakgrund

IOGT-NTO:s verksamhet bygger på möten mellan människor och i många fall är det också bedömningen
att fysiska möten är att föredra framför andra möjliga möten. Vi är också medvetna om att vårt resande
påverkar miljön, medför risker, kostar pengar och att det också finns en tidsfaktor (effektivitet) att ta
hänsyn till. Denna riktlinje för resor syftar till att skapa tydliga ramar för vad som gäller när en reser på
uppdrag av Stockholms distrikt av IOGT-NTO.

Beteende
När du reser på uppdrag av Stockholms distrikt av IOGT-NTO ska ditt beteende vägledas av våra
grundsatser om demokrati, solidaritet och nykterhet. Vi tillämpar vårt ansvar bland annat genom att
 Du visar respekt för allas lika rätt och värde
 Du är en förebild för andra
 Du gör etiska och moraliska val utifrån våra grundsatser och ditt medlemslöfte
Det betyder att vi




Uppträder respektfullt och inte kränker andra
Du är mån om att bjuda in till gemenskap om du ser att någon är utanför
Vid val av boende strävar vi efter att välja ett boende som är ett ansvarsfullt boende och till
exempel har en alkoholpolicy, arbetar mot sexköp, främjar god hälsa med mera

Miljö

Vi följer de lagar som finns på miljöområdet och villbidra till ett uthålligt samhälle. Vi vet att vi kan
påverka miljön både direkt och indirekt. Vi tillämpar vårt miljöansvar bland annat genom att
 Aktivt förebygga föroreningar
 Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt
 Sträva efter, där det är möjligt, att utnyttja modern teknik för kommunikation som alternativ till
resande
Det betyder att vi




I första hand, vid resor, välja transportmedel som ger minsta möjliga miljöbelastning
Vid bilkörning kan miljöpåverkan minskas genom att välja en miljöklassad bil och också att
tillämpa ett bränslesnålt körsätt
Vid val av boende strävar vi efter att välja ett boende som är miljöklassat eller på annat sätt tar
ett tydligt miljöansvar

Säkerhet

För höjd trafiksäkerhet är resor med allmänna kommunikationer, i första hand tåg, det bästa
alternativet med avseende på säkerhet (och miljö). Bilkörning förutsätter en säker körning att
trafikregler följs. Vi tillämpar säkert resande bland annat genom att
 Aktivt välja säkrast möjliga transportmedel med för ändamålet anpassad utrustning
 Överväga nödvändigheten i resandet genom att sträva efter, där det är möjligt, att utnyttja
modern teknik för kommunikation som alternativ till resande
 Av hänsyn till organisationens bästa överväga gemensam transport i samma fortskaffningsmedel
vid till exempel samarrangemang
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Det betyder att vi




I första hand, vid resor, välja transportmedel som erbjuder säkrast transport vid tillfället
Vid bilkörning alltid kontrollera bilens säkerhet
Vid bilkörning också kontrollera förarens

Kostnadsmedvetenhet/ekonomi

Våra ekonomiska resurser är begränsade och varje utgift ska sättas i relation till nyttan utan att vi för
den skull ger avkall på denna riktlinje. Vi ska visa respekt för våra medlemmar och bidragsgivares medel
genom att nytta dem effektivt. Vi tillämpar kostnadsmedvetenhet genom att
 Sträva efter, där det är möjligt ur verksamhetsmässig synpunkt, att utnyttja modern teknik för
kommunikation som alternativ till resande
 Planera aktiviteter så att allmänna transportmedel kan användas så långt det är möjligt
Det betyder att vi






Planerar resor i god tid
Vid bilåkning alltid undersöker möjligheterna till samåkning under hela eller delar av resa
Tillämpa billigast färdsätt i varje enskilt fall, genom att verka för att resa till lägsta pris med
beaktande av tidsaspekt, miljöskäl och säkerhet
Undviker taxiresor; om undantag görs ska det finnas mycket starka motiv av tidsskäl, miljöskäl
eller säkerhetsskäl
Sover i dubbelrum
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