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Protokoll för Klimataktion Stockholms årsmöte 26 mars 2014 
 

Närvarande: Elisabeth Lundqvist, Anita Leal, Bertil Ottoson, Marianne Johansson, Christophe 

Banning, Rikard Rehnberg, Anders Berndes, Elisabet Strand, Eva Berlin, Karin Wallgren, Torbjörn 

Vennström 

Plats: ABF-huset, Beskovsalen 

 

1. Mötet öppnades av Anita Leal efter ett intresseväckande föredrag av Samuel Jarrick om 

kampanjen Halvera utsläppen, som dels uppmanar privatpersoner att gå med i 5-

tonsklubben, dels syftar till att påverka politikerna inför valet, se 

http://halverautslapp.wordpress.com/  

 

2. Val av mötesfunktioner. Till ordförande valdes Torbjörn Vennström, sekreterare Eva 

Berlin, till justerare tillika rösträknare Elisabeth Lundqvist och Elisabet Strand. 

 

3. Mötets behörighet.  Kallelse hade utgått i förträffligt god tid. 

 

4. Dagordningen fastställdes. 

 

5. Verksamhetsberättelsen för 2013 presenterades av Karin Wahlgren och godkändes. En 

hel del har hänt trots nedgång i medlemsantalet (från 236 till 177 betalande jämfört med 

året innan), bl a är sju arbetsgrupper aktiva. En ny grupp har bildats under året: 

skolgruppen. Indienprojektet löper lyckosamt på enligt planerna, Visionsgruppen har haft 

en framgångsrik serie seminarier under namnet Larmen tystnar. Arbetsgruppen för 

samhällsplanering och trafik har fokuserat på arbetet med att stoppa Förbifart 

Stockholm, Informatörerna har utbildat 12 nya informatörer och bl a medverkat på 

Skolforum. Energigruppen har skrivit ett flertal artiklar och yttranden.  

Ett 30-tal olika utåtriktade aktiviteter har genomförts, ibland tillsammans med andra 

organisationer, t ex medverkan på Världsmiljödagen, demonstration i samband med 

IPPC-rapporten och Grand final på ABF. För att läsa verksamhetsberättelsen, se 

http://klimataktion.se/2013/03/06/arsmoteshandlingar-2013-klimataktion-stockholm/   

 

6. Bokslutet för Klimataktion Stockholm redovisades och godkändes. Ekonomin är god. 

Bokslutet för Indienprojektet redovisades separat och godkändes även det.  

 

7. Revisionsberättelsen redovisades och godkändes. 

 

8. Årsmötet beslutat enligt revisorns förslag 

att fastställa resultat och balansräkning för 2013 

att Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

9. Förslag till verksamhetsplan för 2014 presenterades av Anita Leal och godkändes.  Bland 

målsättningarna finns att lyfta klimatfrågan inför valet, att stödja klimatriksdagen i 

Norrköping 6-8 juni, att delta i kampanjen Halvera utsläppen, att förhindra byggstart av 

Förbifart Stockholm, att verka för att kolkraftverket i Värtan avvecklas, att rekrytera nya 

http://halverautslapp.wordpress.com/
http://klimataktion.se/2013/03/06/arsmoteshandlingar-2013-klimataktion-stockholm/
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medlemmar och att hitta nya kreativa mötesformer.  För en fullständig genomgång se 

http://klimataktion.se/2013/03/06/arsmoteshandlingar-2013-klimataktion-stockholm/  I 

den diskussion som följde uppmanades  bl a skolgruppen att fundera över möjligheten 

att förse lärarna med klimatinriktad lektionsplanering, att nå de ansvariga för lärarnas 

fortbildning plus att skolgruppen borde kopplas till Globala gruppen, bl a med sikte på 

skolutbyten via Indienprojektet. 

 

10. Förslag till budget för 2014 presenterade av Karin Wahlgren. Budgeten godkändes.  

 

11. Fyra förslag till stadgeändringar från styrelsen i presenterades av ordförande Torbjörn 

Vennström. Samtliga godkändes enhälligt. Se nedan.  

 

För att de ska träda i kraft krävs att de även godkänns på ett efterföljande medlemsmöte, 

som Stockholmsstyrelsen kallar till.  

 

 § 4. Nuvarande lydelse: ”Medlemsmöten ska hållas minst fyra gånger om året. 

Medlemsmötet är beslutsmässigt när minst 15 medlemmar är närvarande”  

Ny lydelse: ”Medlemsmöten ska hållas minst två gånger om året, förutom årsmötet. 

Medlemsmötet är beslutsmässigt när minst 5 medlemmar är närvarande.”  

 

 § 5. Nuvarande lydelse: ”Årsmötet väljer styrelse, två revisorer och valberedning, samt 

suppleanter till dessa funktioner” 

Ny lydelse: ”Årsmötet väljer styrelse, två revisorer och valberedning.” 

 

 § 6 Nuvarande lydelse: ”Styrelsen skall bestå av minst sju och högst elva ledamöter, 

samt minst tre suppleanter. Styrelsen skall inom sig utse två firmatecknare samt en 

kassör, och kan även utse talespersoner för föreningen. Den av årsmötet valda kassören 

skall ingå i styrelsen” 

Ny  lydelse: ” Styrelsen ska bestå av 5-11 ledamöter. Årsmötet beslutar om antal 

styrelseledamöter, samt om suppleanter ska väljas. Styrelsen skall inom sig utse två 

firmatecknare samt en kassör, och kan även utse talespersoner för föreningen.”  

 

§ 8 Nuvarande lydelse: ”Styrelsen ansvarar för att arbetsgrupper för utåtriktad 

verksamhet respektive studier samt en mediagrupp bildas och upprätthålls”. 

Ny lydelse: ”Styrelsen ansvarar för utåtriktad verksamhet respektive studier samt 

kommunikation. ” 

 

12. Motioner. En motion hade inkommit från Torbjörn Vennström, med förslag på 

gemensam styrelse för Stockholm och Riks, mot bakgrund av bl a sjunkande 

medlemsantal, få lokalorganisationer (fn  Stockholm, Uppsala, Sundsvall – Malmö på g) 

och den administrativa börda som faller på Riks.  

 

Stockholmsstyrelsens svarade att man anser att Klimataktion bör fortsätta att ha en 

separata Riksstyrelse, men att mer av informellt samarbete bör ske, med bl a 

samordnade möten och dagordningar. Man föreslår också det kommande riksårsmötet 

http://klimataktion.se/2013/03/06/arsmoteshandlingar-2013-klimataktion-stockholm/
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att uppdra till någon att göra en genomlysning av Klimataktions organisation. Mötet 

beslutade att stödja styrelsens förslag. Se webbadress ovan för att lösa motion och svar. 

 

13. Val av styrelse samt ersättare. Elisabet Strand presenterade valberedningens förslag till 

styrelse: Eva Avner, omval, Rikard Rehnberg, omval, Anders Berndes, omval, Anita Leal, 

omval, Karin Wahlgren, omval, Brenda Corghi, omval, Marianne Johansson, omval. Rikard 

Rehnberg föreslog ett tillägg: Christophe Banning som suppleant. (Christophe, som är ny i 

Klimataktion, är fransman, intresserad av klimatfrågor och vill lära sig mer om 

styrelsearbete). Tilläggsförslaget godkändes. Samtliga föreslagna valdes till den nya 

styrelsen. 

 

14. Valberedning. Eva Berlin, nyval, Samuel Jarrick, nyval och Jonas Fogelqvist, nyval 

föreslogs av valberedningen. Samtliga valdes. 

 

15. Val till revisorer samt ersättare. Valberedningen föreslog Birger Eneroth, och Bertil 

Ottosson, omval. Båda valdes. 

 

16. Övriga frågor. Elisabeth Lundqvist betonade vikten av medlemsvärvning, alla instämde. 

Hon föreslog att ett brev (som finns påbörjat) med inbjudan att aktivera sig/stödja 

Klimataktion tillverkas och att alla medlemmar uppmanas skicka ut det i sin 

bekantskapskrets. Hon erbjöd sig att hjälpa till med detta. Diskussion i frågan fortsätter 

på Riks årsmöte. 

 

17. Avslutning. Styrelsen tackades varmt för gjorda insatser. 

 

 

Vid protokollet  Justeringspersoner 

 

 

Eva Berlin  Elisabet Strand 

 

 

Mötesordförande  Elisabeth Lundqvist 

 

 

Torbjörn Vennström 
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