
 
  
 
 
 
 
  

Interne retningslinjer og politikker  
NOAH ønsker at følge nedenstående retningslinjer for at opnå god miljømæssig, social og økonomisk 
ledelse. Der kan dog opstå tilfælde, hvor det ikke er muligt. 

 

Forplejning til interne og eksterne arrangementer 

- Forplejning skal være primært vegetarisk/vegansk 

- Forplejning skal minimum være økologisk 

 

Rejser og transport  

- Rejser og transport skal foregå med offentlig transport (ikke fly), på cykel eller gående når 
rejsen kan gennemføres på <24 timer 

- Der kan ses bort fra denne retningslinje som følge af helbredsmæssige årsager 

 

Mangfoldighed og lighed 

Intern repræsentation 

- Der tilstræbes kønsbalance i landsgrupper og bestyrelse 

Ekstern repræsentation 

- Arrangører anbefales at have for øje at have forskellige etniciteter repræsenteret 

- NOAH tilstræber at bidrage til at flere køn er repræsenteret i panler og arrangementer 

 

Fundraising (ekstern og der kan ikke afviges herfra) 

- Der kan fundraises fra statslige fonde, EU-fonde og private fonde og organisationer 

- Der kan ikke fundraises fra virksomheder inkl. banker og deres fonde 

- Der kan fundraises fra ikke-erhvervsdrivende fonde, grundlagt af en virksomheds 
grundlægger(e), men adskilt fra virksomheden. Følgende danske fonde falder herunder: Velux 
og Villum Fondene, Rockwool Fonden (ikke udtømmende). 

- Fundraising af EU-puljer foregår i samarbejde med FoEE, internationale fonde i samarbejde 
med FoEI og fonde i andre lande med relevante FoE-grupper. Disse grupper skal derfor 
kontaktes før denne type fundraising startes. 

- Hjemmeside og årsberetning oplyser om disse retningslinjer og hvorfra NOAHs fundraisede 
midler kommer 

- Tvivlstilfælde vedr. nye fonde og fonde der ikke er nævnt ovenfor afgøres af halvårsmødet 
(herimellem af regnskabsgruppen og bestyrelsen)  

  



 
  
 
 
 
 
  
Støttemedlemmer/donorer 

- Alle individer/organisationer/virksomheder kan være støttemedlemmer/donorer 

- Information om donationer er tilgængelig ved forespørgsel 

- Støttemedlemmer/donorer kan ikke stille krav til NOAHs arbejde, prioriteringer, holdninger, 
struktur m.v. Ligeledes reklamerer NOAH ikke for støttemedlemmer ved fx brug af logo m.v. 
Stilles der krav om dette fra støttemedlems side tager NOAH ikke imod donationen 

- Donationer til NOAH må ikke bruges i markedsføringsøjemed 

  

Tryksager m.v. 

- Tryksager trykkes på 100 % genbrugspapir 

- Tryksager skal svanemærkes 

- Tryksager trykkes ikke på FSC-certificeret papir 

- T-shirts, muleposer m.v. skal være 100 % økologisk 

  

Andre indkøb 

- Produkter med den bedst mulige miljømæssige standard indkøbes 

  

Lønvilkår 

- NOAH har enhedsløn i særtilfælde kan der anvendes lavere løn 

 


