HÅLLBARHET FOKUSOMRÅDEN
NYCKELOMRÅDEN

Hållbarhetsstrategi och -policy för Handbolls EM 2016
Vision:
”Ett nyskapande mästerskap som gör avtryck, väcker känslor och skapar
nyfikenhet hos spelare, publik och i värdstäderna.”
Handbollens hållbarhetsresa tar ett nytt steg. HandbollsEM2016 ska vara ett
mästerskap som tar ansvar och skapar mervärden tillsammans med och för våra
intressenter. Vi vill flytta handbollens hållbarhetsposition framåt, inspirera och
utmana, och göra internationellt avtryck. Helt enkelt visa vägen för framtidens
hållbara handbollsevenemang.
Hållbarhet för evenemanget innebär att miljömässiga, sociala och ekonomiska
hänsyn vägs in i våra beslut. Vi vill bidra positivt och minimera evenemangets
negativa påverkan på miljö, människor, ekonomi och samhälle.
Hållbarhetsarbetet ska bidra till att visionen och de övergripande målen för
mästerskapet uppfylls.
Handbollens kärnvärden, äkta – nära – modig, och ett ansvarsfullt ledarskap
ligger till grund för arbetet. Detta innebär att vi är trovärdiga och långsiktiga, vi
är öppna och involverar, vi vågar prova nytt och hålla fast vid det vi tror på.
Arbetet leds på ett etiskt och juridiskt korrekt sätt, och vi följer gällande avtal,
lagar, förordningar och föreskrifter. Hållbarhetsarbetet drivs aktivt av ansvariga
i organisationen inom sina respektive ansvarsområde. Vi agerar i de delar vi har
kontroll över. I de delar vi har inflytande och möjlighet att påverka ska vi
uppmuntra, engagera och skapa delaktighet bland våra intressenter.
Hållbarhetsarbetet ska kommuniceras före, under och efter mästerskap.
Fokusområden
Utifrån evenemangets påverkan, organisationens och intressenters mål och
möjlighet att påverka, har vi identifierat fyra områden som hållbarhetsarbetet
fokuseras på. Dessa fokusområden vägleder arbetet och prioriteringarna.
Ekonomiskt hälsosamt mästerskap.
Övergripande mål: Vi ska göra positivt resultat.
Handbollen vill vara en attraktiv arrangör och partner, såväl för EM 2016 som
framtida evenemang. Det är därför av största vikt att bidra till att skapa
mervärden för intressenterna och att utveckla långsiktiga relationer med
partners och sponsorer. Självklart ska resurser hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Välkomnande och tillgängligt för alla.
Övergripande mål: Vi ska arbeta för ökad tillgänglighet till mästerskapet.
Handbollen har en bred verksamhet och har länge jobbat med inkludering och
jämställdhetsfrågor. Detta ska givetvis även mästerskapen präglas av. Med
fokus på sporten och upplevelsen vill vi på olika sätt visa att handbollen är
intressant, välkomnande och tillgänglig för alla – oavsett vem du är.

Hållbara transporter.
Övergripande mål: Vi ska minimera mästerskapets klimatutsläpp.
Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Klimatutsläpp från
resor och transporter i anslutning till mästerskapet bedöms också vara en av
evenemangets största källor till påverkan på miljön. Att särskilt fokusera på
insatser som begränsar evenemangets klimatutsläpp är prioriterat.
Medveten resurshantering.
Övergripande mål: Vi ska göra medvetna val av produkter och tjänster.
Förutom resor så bedöms konsumtionen av mat och dryck i anslutning till
matcher samt inköp av varor och tjänster kopplat till mästerskapet vara av
väsentlig påverkan på såväl miljö, människor som ekonomi. Medveten
resurshantering, i volymer och hållbara inköp och att ta hand om överblivet
material och avfall, ger goda effekter i alla dimensioner.
Vi ska ha ambitiösa, tydliga och mätbara mål. Vi mäter det vi kan kontrollera
och beskriver det vi kan påverka, särskilt där påverkan är betydlig. Efter
genomfört mästerskap ska arbetet följas upp, utvärderas och rapporteras.
Pure heart. All hands.
Passion and skills. Both are needed to win, and both are what create impact and
excitement.

