Verksamhetsberättelse för Klimataktion Stockholm 2017
Klimataktion Stockholm är en lokalförening inom Klimataktion och består av medlemmar bosatta i
Stockholms län. Föreningen bildades i juni 2008, och fick sina stadgar och vald styrelse vid ett
konstituerande medlemsmöte i september 2009. I följande redovisning av verksamheten sträcker den sig i
huvudsak från årsmötet 27 mars 2017 till årsmötet 27 mars 2018. Bokslut och ekonomiska transaktioner
redovisas per kalenderår. Se 2017 års bokslut.

Styrelse- och övriga förtroendeuppdrag
Klimataktion har ett opinionsbildande och folkbildande uppdrag. Uppgifter som under året engagerat
styrelsen särskilt mycket är regelbundna folkbildande arrangemang tillsammans med ABF och andra aktörer,
samt klimataktiviteter, aktioner och andra samarbeten tillsammans med övriga miljö- och
klimatorganisationer i Stockholm. Styrelsens arbete kompletteras av olika arbetsgrupper som är öppna för
alla medlemmar, samt arbetet inom nätverket KlimatSverige och arbetet med Klimatriksdagen 2018 där
många från Klimataktion har engagerat sig. Som ordinarie ledamöter valde årsmötet 2017 följande personer:
Anders Berndes (omval)
Christiane Fürnkranz (omval)
David Jacobsson (omval)
Ulla Björklund (nyval)
Nina Naim (omval)
Tobias Nyblom (omval)
Rikard Rehnbergh (omval)
Som revisorer omvaldes Bertil Ottoson och Birger Eneroth, ingen ersättare valdes. Till valberedning valdes
Eva Berlin, Jonas Fogelqvist, Karin Wahlgren och Anita Leal.
Protokollförda styrelsemöten har hållits där ordförandeskapet och sekreterarrollen har roterat inom styrelsen.
David Jacobsson har varit kassör, vid behov stöttad av den tidigare kassören Karin Wahlgren.

Föreningens ekonomi
Verksamheten år 2017 resulterade i en mindre vinst som huvudsakligen berodde på lägre kostnader för
seminarier och andra aktiviteter, jämfört med budgeten. En huvudorsak där har varit nya samarbeten som
medfört lägre lokalkostnader för aktiviteterna. I övrigt höll budgeten väldigt väl. En separat ekonomiredovisning finns i bilaga. Föreningens bankkonto med anslutet plusgirokonto (49 95 66–8) har funnits på
Nordea. Med tanke på Nordeas ohållbara engagemang i exempelvis finansiering av utbyggnad av fossil
infrastruktur i Nordamerika (se Fair finance Guides genomgång av finansiella institutioner) fattade styrelsen
beslut om att avsluta bankkontot på Nordea vid årsskiftet 2017/2018 och istället öppna ett bankkonto på
Ekobanken.
Även föreningens verksamhet gällande Indienprojektet för stöd till klimatorganisationen Srushtidnyans
verksamhet i skolor i Mumbai redovisas separat i bilaga. Det projektet drivs med hjälp av biståndsmedel från
Forum Syd sedan 2013 och har övertagits från Klimataktion under 2017 av Framtidsjorden. Klimataktions
egeninsats har samlats in genom enskilda bidrag via ett separat plusgirokonto (65 49 47-1), där även Forum
Syds biståndsmedel tidigare hanterades. Även det plusgirokontot var på Nordea och byttes ut mot kontot på
Ekobanken. Revision av Indienprojektet genomförs av en professionell revisionsfirma, Gotting Revision AB.

Medlemmar
Antal Klimataktionsmedlemmar som bor i Stor-Stockholm och som har betalat medlemsavgift under 2017
har fortsatt att minska. På grund av stort engagemang i olika klimataktiviteter och aktioner har styrelsen inte
haft tid att prioritera medlemsvärvning, utan lämnat det åt Klimataktion Riks. Vi behöver dock arbeta aktivt
med medlemsvärvning även i Stockholm för att ersätta de medlemmar som av olika anledningar förloras.

Medlemskommunikation
Sker via hemsida, Facebook och nyhetsbrev via mejl, samt i samband med olika aktiviteter, seminarier etc.

Arbetsgruppernas verksamhet under 2017
Samhällsplaneringsgruppen har koncentrerat sig på trafikfrågor genom Nätverket Stoppa Förbifarten och
Trafikval Öst/Österledengruppen.
Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm och Trafikval Öst
Det mångåriga arbetet i nätverket Stoppa Förbifart Stockholm får anses insomnat, inte av brist på
engagemang och vilja, utan på grund av att motorvägsbygget pågår för fullt och verkar ostoppbart. En
tillbakablickande och sammanfattande artikel publicerades i Syre kring senaste årsskiftet där bl a
Klimataktion Stockholm intervjuades.
En grupp från nätverket med sju föreningar där Naturskyddsföreningen i länet och flera lokala kretsar
också är representerade bildade 2016 en arbetsgrupp för att påbörja ett arbete för att undersöka och
stoppa planerna på nya motorvägstunneln Österleden/Östlig förbindelse. Två välbesökta seminarier
anordnades på ABF, det senaste hölls i februari 2017. Samarbetsgruppen har tagit namnet Trafikval Öst
och träffas regelbundet. Man har tagit fram en broschyr och en faktasamling, skickat ut till politiker på
alla nivåer, och delat ut på t ex Handelskammarens glättiga möten. Remissvar har skrivits och det har
blivit några tidningsartiklar. Det omedelbara hotet är avvärjt då Stockholms stad inte vill finansiera sin
del av Östlig förbindelse. Men grannkommunerna Nacka och Värmdö trycker på, och vägen finns
fortfarande kvar i centrala planeringsdokument.
Stockholms stad-gruppen
Klimataktion Stockholm lämnade i oktober 2017 tillsammans med Klimataktion Riks in remissvar på
landstingets Klimatfärdplan 2050. Vi gav många detaljsynpunkter, men framförallt att åtgärder måste
intensifieras och tidigareläggas, och att det bör finnas en Klimatfärdplan för fossilfrihet 2030. Även andra
remisser har besvarats under året.
Värtangruppen
Den kampanj mot användningen av fossilt kol i kraftvärmeverket i Värtan (lika stora utsläpp av koldioxid
som biltrafiken i Stockholm) som startade i maj 2016 tillsammans Jordens Vänner, Fossil Free och Skiftet,
kulminerade under 2017. Vårt krav om avveckling till 2018 istället för 2030 tillgodosågs delvis av stadens
politiker och Fortum Värme genom en överenskommelse i februari om 2022. Vi ser det som en halv seger för
kampanjen, som medfört att frågan blivit mer offentlig än tidigare. I arbetet fick vi bland annat in
debattartiklar i Dagens ETC, som besvarades av Fortum Värme.
Vi träffade även ledningen för Fortum Värme i april under ett par timmar i en öppenhjärtig diskussion. VD
Anders Egelrud, hade just tillsammans med 9 andra direktörer skrivit en debattartikel i DN om fossilfritt till
2030 och vi undrade varför inte hela bolaget kan vara fossilfritt 2022. De skyllde på att de inte blir av med
plasten i avfallet och vi var överens om att driva att plasten måste sorteras bort i hushållssopor och
industriavfall. Vi avslutade med en tydlig markering att vi kommer fortsätta bevaka att Fortum Värme
uppfyller sina löften och ökar sina ambitioner att få bort det fossila kolet.
Vi deltog också med goda miljöförslag i en öppen seminariedag (”Hackathon”) anordnad av Fortum Värme
under Stockholm Acts klimatvecka i augusti som enda klimatorganisation bland klimatföretag och Fryshuset.

Bokcirkeln
Bokcirkeln för klimatböcker, som samtidigt är en diskussionsgrupp med cirka 5-7 deltagare som ses var 6:e
vecka i snitt, har fortsatt under 2017 och kommer även att fortsätta med intressanta diskussioner under 2018.
Förutom läsningen av klimatböcker har gruppen tittat på intressanta TED-talks och diskuterat dem.
Bokcirkeln välkomnar nya medlemmar. Kontaktperson: Marcela Bravo

Bokbordet
Klimataktion Stockholm har en omfattande försäljning av miljö- och klimatböcker vid egna och andras
aktiviteter i Stockholmsområdet. Under 2017 har det bland annat sålts böcker från bokbordet vid
KlimatSveriges nätverksmöten, seminarier på ABF-huset, under Socialistiskt Forum och under Schysst Jul.
Kontaktpersoner: Ulla Björklund, Anita Leal och Christiane Fürnkranz
Medborgarutredningen
Klimataktion och ABF avslutade seminarieserien Medborgarutredningen med fördjupande studiecirklar
under 2017. Studiecirklarnas rapporter finns att läsas på hemsidan www.medborgarutredningen.se. Där kan
man se och läsa allt som har hänt under hela serien. Medborgarutredningen är tänkt att visa vägen mot ett
hållbart samhälle som håller sig inom de planetära gränserna. Stina Oscarson, som är kulturskribent och
regissör, var moderator vid varje seminarium. Stina har utgått från alla cirklarnas rapporter och författat en
skrift som heter ”Att så ett frö av tvivel”. Denna skrift lanserades under 2017. Materialet från arbetet med
Medborgarutredningen har även redovisats i form av en teaterföreställning med 11 skådespelare, skriven av
Stina, som uppfördes på ABF-huset i februari 2017. En ny studiecirkel "Omställningen" arrangerades under
2017 med avsikt att vara en sluss in i utskotten inom Klimatriksdagen 2018. Huvudfrågan var: Vad måste
absolut ändras och hur?

Informatörerna
Aktivister från Klimataktion Stockholm har deltagit i arbetet med att ta fram material till en klimatinspiratörsutbildning och Klimataktion har arrangerat flera kurstillfälle på olika håll i Sverige. Kurstillfällena har
ofta varit fulltecknade, vilket visar på ett behov och stort intresse för frågan. Tanken är att utbildningen skall
kunna spridas till ännu fler platser i landet och gradvis leda till ökade klimatkunskaper för Sveriges
befolkning, via ett nätverk av klimatengagerade personer.
Gruppen har även aktivister som deltar i ett klimatinsändarnätverk som skriver insändare, för publicering i
tidningar över hela landet. Det har även skrivits debattartiklar, ofta i samarbete med andra organisationer.
Kontaktperson: Torbjörn Vennström
Klimatkärringar och Vädergubbar
För närvarande felaktigt avsomnad! Den behövs mer än någonsin! Kontaktperson: Katarina Nordenfalk
Kulturgruppen med TO FUTURE WITH LOVE Klimatfilmfestival och Klubb Artivist
Kulturgruppens arbete kopplades till Klimataktions filmprojekt To Future With Love har varit ganska vilande
under året. Däremot har Klubb Artivist fortsatt att arrangeras under 2017. Aktiviteterna med återkommande
kulturkaféer flyttade från restaurang Magnolia till det betydligt rymligare Laika. Verksamheten har varit
tänkt som ett avslappnat häng för alla som är nyfikna på konstens och kulturens roll i klimatdebatten, att ge
klimatengagerade konstnärer inom alla genrer en trygg möjlighet att visa upp färdiga verk eller work in
progress-projekt med klimattema. Ett annat syfte var att få möjlighet för publiken att delta aktivt i skapandet
av klimatkonst och konstnärlig aktivism - "artivism" och att delta i ett samtal om hur klimatfrågan kan
kommuniceras på kreativa sätt. Exempel på aktiviteter har varit: teater, operaimprovisation, spoken word,
filmvisning, diskussioner, improvisationsövningar, föredrag och workshops samt öppen scen. Under 2017
har klubbkvällarna haft ett ännu mer uttalat tematiskt upplägg. Utöver Klubb Artivist har Klimataktions
kulturverksamhet inriktat sig på att bidra till kulturinslagen under den kommande Klimatriksdagen 2018.
Jan Carlsons minnesfond
Från Jan Carlsons minnesfond utdelades under 2017 två utbildnings- och/eller resestipendier. Det ena
stipendiet gick till Katarina Nordenfalk, för hennes långvariga klimatengagemang och hennes outtröttliga
arbete med filmfestivalen To Future With Love. Det andra stipendiet gick till Johan Rockström för hans
idoga arbete med att sprida kunskap om klimatfrågan, exempelvis genom debattartiklar, föreläsningar och
som sommarpratare, samt hans pragmatiska klimatarbete i kontakt med politiker och näringsliv.
Kontaktperson: Anders Berndes
Indienprojektet
Klimataktion Stockholm är vängrupp sedan 2013 till organisationen Srushtidnyan i Mumbai, Indien. Vi är
även medlemsorganisation i föreningen Framtidsjorden, som från 2017 administrerar statliga biståndsmedel
från Forum Syd/Sida för ett antal organisationer och projekt. Klimataktion samlar genom en särskild

arbetsgrupp årligen in 10% av projektkostnaderna för projektet ”Klimatambassadörer Mumbai-Stockholm”.
Under 2017 lyckades vi genom en födelsedagsgåva samla in för hela 2017 och halva 2018. I april besökte
den indiska projektledaren Prashant Shinde Sverige och talade bland annat under klimatmanifestationen
”Tillsammans för en hållbar framtid”/”People´s Climate March” i Stockholm den 29 april. Ett seminarium
anordnades också på ABF av Klimataktion Stockholm och Framtidsjorden. Tre ungdomspraktikanter från
Sverige har via Framtidsjorden genomfört halvårspraktikperioder hos Srushtidnyan. Vårt arbete i Sverige
med att involvera ytterligare svenska vänskolor har tyvärr ännu inte gett resultat. Ett nyhetsblad har skickats
ut några gånger, liksom rapporter till Klimataktions webbplats.
Bakgrund: Vi startade ett internationellt klimatprojekt under 2013 med bistånd från SIDA via Forum Syd.
Vår samarbetspartner och biståndsmottagare är klimatorganisationen Srushtidnyan i Mumbai/Bombay.
Projektet har fortsatt att utvecklas både i Indien genom nya skolor och i Sverige. U nder 2017 tog
föreningen Framtidsjorden över den administrativa delen av projektet från oss och arbetar vidare med
det inom sin egen projektverksamhet, där vi ser stora möjligheter till vidareutveckling av klimatsamarbetet mellan organisationer i Sverige och Indien. Klimatorganisationen Srushtidnyan fortsätter att
vara vår vänförening och vi fortsätter att stödja projektet finansiellt genom en separat insamling bland
enskilda till den del som skall finansieras med egna medel.
Kontaktperson: Rikard Rehnbergh.

Aktioner
Våra medlemmar har varit aktiva i en mängd olika sammanhang. I mitten av april deltog många från
Klimataktion under March for Science, vilken arrangerades över hela jorden som en protest mot Trumps
ageranden och uttalanden. Den 29 april var vi medarrangör av klimatmanifestationen ”Tillsammans för en
hållbar framtid” i Stockholms city, med den efterföljande demonstrationen ”People´s Climate March”, vilken
anslöt till demonstrationer som anordnades över hela världen samtidigt. Precis som tidigare år deltog vi i
aktioner tillsammans med andra organisationer i samband med Vattenfalls bolagsstämma och var
medarrangör vid olika seminarier och paneldebatter tillsammans med andra organisationer inom nätverket
KlimatSverige, och under 2017/2018 arrangerade vi även seminarier i samarbete med Klimatriksdagen.

Remisser, stämningar och yttranden
Under året har vi varit delaktiga i ett antal remissomgångar och yttrat oss rörande olika miljö- och klimatrelaterade aktiviteter, exempelvis gällande Trafikval Öst och Stockholms Landstings Klimatfärdplan 2050. I
remissarbetet har Karin Wahlgren varit en av de mest aktiva. Arbetet med Magnoliamålet har fortsatt. Där
har vi deltagit i olika stämningar och därefter uppföljande arbete, med flera ungdomsorganisationers och
privatpersoners stämning av den svenska staten för oansvarigt och olagligt agerande i klimatfrågan, inklusive
brott mot internationella klimatavtal, svenska klimatmål, regeringsformen, statens ägarpolicy, generationsmålet m.m. rörande försäljningen av Vattenfalls kolverksamhet. Pia Björstrand är en av de mest engagerade.
Man kan läsa om vad som har hänt under: www.magnoliamålet.se

KlimatSverige, Klimatriksdagen och KlimatValet 2018
Arbetet med nätverket KlimatSverige för att skapa en bredare och bättre organiserad samverkan i klimatfrågan, mellan olika miljöorganisationer och andra aktörer, var fortsatt i fokus för flera av Klimataktion
Stockholms styrelseledamöter och aktivister under 2017. Precis som under 2016 har nätverket haft ett antal
träffar/stormöten under 2017, kombinerat med seminarier. Flera av seminarierna arrangerades i samarbete
med Klimatriksdagen och hölls i Immanuelskyrkan. En klimatinriktad paneldebatt med representanter från
samtliga riksdagspartier hölls i kyrksalen där i oktober, vilket lockade drygt 300 åhörare, ett seminarium om
klimatet och ekonomisk tillväxt hölls i kapellet i november 2017 och ett seminarium där bland annat Kevin
Anderson och andra forskare och politiker medverkade hölls i kyrksalen den 6 februari 2018.
Dessutom arrangerades den stora klimatmanifestationen ”Tillsammans för en hållbar framtid” på Norra
Latins skolgård i Stockholms city den 29 april 2017. Den efterföljande demonstrationen ”People´s Climate
March”, anslöt till demonstrationer som anordnades över hela världen samtidigt. Manifestationen med talare
och artister var populär och i demonstrationen deltog cirka 2000 personer. Några av de ansvariga och mest
engagerade kom från Klimataktion Stockholm.
Aktivister från Klimataktion Stockholm är även bland de mest engagerade i Klimatvalet 2018 och arbetet
med Klimatriksdagen 2018 som skall hållas i Stockholm den 4-6 maj 2018. Under våren 2018 har vi varit
medarrangör för flera seminarier i Klimatriksdagens regi och både styrelseledamöter och andra aktivister har

skrivit motioner till Klimatriksdagen. Torbjörn Vennström, Karin Wahlgren och Anders Berndes är alla tre
medlemmar i KlimatSveriges samordningsgrupp och kan där diskutera olika typer av samarbeten med andra
organisationer. Karin och Torbjörn är även med i Klimatriksdagens styrelse. I dagsläget är cirka 80 större och
mindre organisationer anslutna till nätverket KlimatSverige och drygt 160 organisationer och företag stöder
Klimatriksdagen.

Reflektioner och slutord
Den av årsmötet 2017 antagna verksamhetsplanen har i stort sett följts. Folkbildningsdelen har fortsatt att
vara framgångsrik, med öppna seminarier, cirklar och gott samarbete med andra organisationer. Klimatinspiratörsutbildningen som togs fram i samarbete med ABF har kommit igång på allvar och har stora
möjligheter att utvecklas vidare framöver.
Arbetet med Förbifart Stockholm har ändrats genom att nätverket fortsatte att användas i arbetet mot
Österleden/Östlig förbindelse, som aktualiserades igen under 2017, efter att ha varit nedlagt under många år.
Inom ramen för To Future With Love har träffarna med klubb Artivist på Laika varit populära och vi ser fram
emot ett antal kulturella aktiviteter i samband med Klimatriksdagen som arrangeras på Stockholms
universitet 4-6 maj 2018.
Under 2017 har engagemanget i nätverket KlimatSverige fortsatt att vara en viktig del av verksamheten och
det arbetet har utvecklats vidare. Klimataktion Stockholm har samarbetat kring klimatfrågan med både
miljö-/klimatorganisationer och andra organisationer i Sverige och arbetet med KlimatValet 2018 och
Klimatriksdagen 2018, samt arbetet med klimatmanifestationen ”Tillsammans för en hållbar framtid” den 29
april 2017, har tagit mycket tid, men bidragit till att lyfta klimatfrågan i landet.
Den 6 maj 2018 kommer en klimatmanifestation att arrangeras i Humlegården, med en direkt efterföljande
demonstration genom Stockholm city. Manifestationen och demonstrationen är tänkt att vara avslutningen på
Klimatriksdagen 4-6 maj och förhoppningen är att många vill vara med både under Klimatriksdagen och
under manifestationen. Genom ett gott fortsatt samarbete med olika organisationer kan klimatfrågan lyftas
och bli en av de viktigaste valfrågorna i valet 2018.
Divesteringsinitiativ har tagits av många organisationer och kanske kan de ekonomiska incitamenten få den
finansiella sektorn att bli en stark röst i påverkan av politikerna framöver. Undersökningar visar på att
klimatfrågan är viktig för medborgarna och snart kan vare sig inte politiker eller näringsliv dra sig undan sitt
ansvar för planeten längre.
Klimataktion Stockholm och dess aktivister har fortsatt att producera många klimatrelaterade aktiviteter
under året. Där har varje person varit viktig. Arbetet kräver ett mycket stort engagemang från våra aktiva och
vi behöver bli fler personer som delar på arbetet. Alla arbetar ideellt, vilket innebär att 100 procent av
medlemsavgifter och insamlade medel går till verksamheten. Vill du vara med i styrelsearbetet eller engagera
dig i någon av arbetsgrupperna och påverka politiker, företag och enskilda medborgare till ett mer hållbart
agerande? Kontakta oss. Vi kan aldrig bli för många!

Stockholm, 2018-03-27
Anders Berndes, Christiane Fürnkranz, David Jacobsson, Ulla Björklund, Nina Naim, Tobias Nyblom,
Rikard Rehnbergh

