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Verksamhetsberättelse för Klimataktion Stockholm 2013 

Klimataktion Stockholm är en förening 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 kommer den 

i stort sett att löpa från och med årsmötet 13 mars 2013, till mitten av februari 2014. När det gäller 

bokslut och ekonomiska transaktioner är det kalenderåret 2013 som gäller (se separat redovisning). 

Styrelse- och övriga förtroendeuppdrag 

Föreningens styrelse har som uppgift att samordna verksamheten, sköta ekonomi och 

medlemsmöten. Verksamheten bedrivs huvudsakligen av olika arbetsgrupper som är öppna för alla 

medlemmar. Som ordinarie ledamöter valde årsmötet följande personer, inga ersättare valdes: 

 Rikard Rehnbergh (omval) 

 Anita Leal (omval) 

 Eva Avner (omval) 

 Anders Berndes (omval) 

 Karin Wahlgren (omval) 

 Brenda Corghi (nyval) 

 

En ordinarie ledamot saknades enligt stadgarna. Inga ersättare valdes. Marianne Johansson 

adjungerades till styrelsen under året. 

Som revisorer omvaldes Bertil Ottoson och Birger Eneroth, ingen ersättare valdes. Förslag på 

kandidater till valberedning saknades. Årsmötet beslöt ge styrelsen i uppdrag att på ett kommande 

medlemsmöte under året välja valberedning.  

Protokollförda styrelsemöten har hållits i princip en gång i månaden under verksamhetsperioden (8 

jan, 19 feb, 5 mars (ej protokoll), 9 april, 14 maj, 3 juni, 20 aug, 2 sept, 7 okt, 24 okt, 28 nov, 14 jan, 

13 feb). Mötena har bland annat handlat om planering av aktiviteter, möten med andra föreningar 

och nätverk, om Klimataktions olika arbetsgrupper, finansiering av olika insatser, medlemsvärvning 

mm. Ordförandeskapet och sekreterarrollen har roterat inom styrelsen. Kassör var Karin Wahlgren. 

Andra fasta ansvarsuppgifter har delats ut inom styrelsen. 

Ett gemensamt styrelsemöte hölls 9 dec med riksstyrelsen, då vi kom överens om att i större 

utsträckning delta i varandras möten samt ge ut gemensamma medlemsbrev, för att öka 

informationsutbytet och optimera resurser. En diskussion har också förts under året om att slå ihop 

de två föreningarna.  
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Föreningens ekonomi 

Ekonomin är relativt god och omfattningen av verksamheten har ungefär fördubblats i förhållande till 

föregående verksamhetsår. Budgeten låg på 30 000 kr. Under verksamhetsåret 2013 hade föreningen 

intäkter på 35 201 kr och kostnader på 30 661 kr. Riksorganisationen ger ett ekonomiskt bidrag på 

6000. Övriga intäkter är gåvor och bidrag från medlemmar och andra organisationer samt försäljning 

från bokbordet. Bokbordet genererade ett överskott på totalt 3 643 kr. Utgifterna bestod framför allt 

av bokinköp och olika arrangemang, framför allt Visionsgruppens seminarieserie i samarbete med 

ABF. Seminarierna har också gett intäkter (inträdesavgifter via ABF), vilka nästan täcker kostnaderna. 

Saldot på plusgirot (49 95 66 – 8) var vid årets utgång 21 114 kr.  

Föreningen har ytterligare ett plusgirokonto (65 49 47 - 1), liksom separat redovisning enbart gällande 

för Indienprojektet. Klimataktion Stockholm beviljades i nov 2012 ett bidrag på 48000 kr av Forum 

Syd gällande en förstudie för samarbete med klimatorganisationen Srushtidnyan i Mumbai. 

Klimataktions egeninsats var för förstudien 5000 kr, vilket samlades in genom bidrag. Samtliga 

beviljade medel utnyttjades inte, varför 8 400 kr återbetalades till Forum Syd. Ekonomi och 

verksamhet kring förstudien reviderades under våren 2013 av en professionell revisionsfirma, KPMG 

i Uppsala. Kvar på plusgirokontot var våren 2014 totalt 504 kr, motsvarande en sänkning av 

egeninsatsen.  

Under hösten ansökte och beviljades Klimataktion Stockholm ett ordinarie bidrag till ett 

utvecklingsprojekt med Srushtidnyan, 199 000 kr, vilket betalades in i december 2013. Som 

medfinansiering krävdes ytterligare 21 000 kr, vilket föreningen samlar in genom bidrag från 

medlemmarna. Vid årets slut hade 18 444 kr samlats in. Projektet ”Klimatambassadörer Mumbai-

Stockholm – ett utbildningsprojekt med unga kring klimatet” har startat i jan 2014 och ska pågå till 

årets slut. För revision av projektet under 2014 har föreningen ingått ett avtal med en professionell 

revisionsfirma, Gotting Revision AB.  

Medlemmar 

Antal betalande medlemmar har minskat sedan föreningen grundades, från 413 år 2008 till 177 år 

2013. Året dessförinnan, 2012, fanns 236 betalande medlemmar.  

Medlemsmöten 

Två särskilda medlemsmöten förutom årsmötet hölls under verksamhetsperioden, dels den 30 

oktober 2013 på Café Dynamo, med Indienprojektet som tema, dels den 20 februari 2014 på Café 

Parallell. Det senare mötet hade som tema strategiskt klimatarbete i Stockholm under valåret.  

Sociala media och övrig kommunikation – hemsida, facebook, nyhetsbrev mm 

För hemsidan svarar riksorganisationen. Tre ledamöter från styrelsen har ingått i redaktionsgruppen.  

Klimataktion Stockholm har sänt ut ett eget nyhetsbrev under året och i övrigt samordnat sin 

kommunikation med medlemmarna med riksorganisationens nyhetsbrev. Det finns också en egen 

face-bookgrupp. 
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Arbetsgruppernas verksamhet under 2012 

Informatörerna 

Informatörerna Stockholm har varit drivande i att utbilda informatörer, där även övriga landet 

medverkat. I maj utbildades tolv nya klimatpartyinformatörer, och en heldagsutbildning om 

klimat och energi har genomförts i samarbete med ABF. Utbildningsmaterial togs fram vid dessa 

tillfällen som varit användbara för informatörerna. Klimatpartyn har genomförts vid tre tillfällen i 

Stockholmsområdet – som vi känner till.  

Informatörer har också på olika sätt utbildat och informerat i form av seminarier och 

föreläsningar. En klimatworkshop har hållits med Jordens Vänner, en föreläsning vid Viktor 

Rydbergs gymnasium, en föreläsning vid en facklig/politisk utbildning, samt publiksamtal i 

samband med teaterföreställningen ”Rörelsen” som handlade om kampen mot 

klimatförändringarna.  

Informatörer medverkade också inför och under Klimataktions seminarier under Skolforum. 

Informatörer har berättat om Klimatpartyn i samband med att Järfälla Kommun startat ett 

projekt; klimatsmart livsstil med ett antal hushåll. Vi hoppas att det ska leda till att hushållen vill 

bjuda in till klimatpartyn framöver. Vi har också samarbetat med Vintervikens trädgård där vi 

drivit en liten odlingskurs. Under sommaren hade vi en affischutställning i trädgården med 15 

informationstavlor om klimatförändringarna. 

Vi är nu en större grupp engagerade informatörer, och vi hoppas kunna samla gruppen mer 

under det kommande året för att nå ut mer med klimatpartyn och andra informationsaktiviteter.  

Kontaktperson: Torbjörn Vennström 

Arbetsgruppen för samhällsplanering och trafik 

Gruppens arbete har liksom föregående år i stort sett sammanfallit med Nätverket Stoppa Förbifart 

Stockholm, där möten ägt rum i genomsnitt en gång i månaden i Naturskyddsföreningens lokal. 

Utåtriktade aktiviteter var att en lördag i månaden under vår och höst stå på Slussenplan med 

namninsamling och broschyrer samt prata med folk om kollektivtrafik och argumentera mot det 

planerade bygget av FS. Den 10 juni demonstrerades utanför Stadshuset i samband med beslut om 

detaljplaner för FS. Ett seminarium i samband med publiceringen av IPCC-rapporten genomfördes på 

ABF den 27 september med en publik på över 100 personer, ”Hållbara vägar till framtiden”, se nedan.  

En del energi har lagts ner på den juridiska sidan, att försöka skjuta fram genomförandet genom att 

överklaga de olika delarna av det komplicerade projektet. Under 2014 förväntas beslut från från Mark- 

och miljödomstolen. Andra föreningar i nätverket har även överklagat till Trafikverket och 

Vattendomstolen. För 2014 kraftsamlar nätverket för att kunna aktivera fler organisationer. 

Arbetsgruppen har också för styrelsens räkning skrivit fyra yttranden i samhällsplaneringsfrågor. Två 

debattartiklar har skrivits via nätverket och tagits in, i Fria tidningar och i ETC. Kontaktperson: 

Elisabeth Edsjö 
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Energigruppen 

Gruppen har under året deltagit i seminarier, studieverksamhet och skrivit flera artiklar och yttranden 

främst om trafik och stadsbyggnadsfrågor syftande till långsiktig hållbarhet - ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt. Och stått till förfogande för information och rådgivning om energi-och klimatfrågor. 

Kontaktperson: Birger Eneroth 

Visionsgruppen 

Visionsgruppen började sin planerade serie visionsseminarier i februari. Den fick namnet ”När 

larmen tystnar, då behövs du och jag”. Vi höll till i ABF-huset på Sveava  gen 41. Varje tillfa  lle 

inleddes med en kort beskrivning av vad tidigare möte innehöll. Totalt genomfördes i princip ett 

seminarium första måndagen varje månad, totalt nio utåtriktade aktiviteter, se nedan. Mötesserien 

var en framgång. Fakta, idéer och visioner presenterades av kunniga personer. Det blev engagerade 

diskussioner. Behovet är uppenbart. Den stora avslutningen 18 januari var mycket lyckad. Det var 

fullt i Z-salen och somliga av övriga rum var överfulla. Livliga diskussioner. Ett bra fört samtal 

mellan politikern, dessvärre utan uttömmande svar. En stor inspiration till fortsättning! 

Kontaktperson: Elisabeth Lundqvist 

Kulturgruppen 

Arbetsgruppen har till stor del varit vilande men förbereder en kommande klimatfilmfestival, 

”Filmtopia” 29-31 aug 2014 på BioRio. Kontaktperson: Katarina Nordenfalk 

Klimatkärringar och Vädergubbar 

Arbetsgruppen har varit vilande under 2013, men delvis ingått i Visionsgruppens arbete med 

seminarieserien När larmen tystnar.. Kontaktperson: Katarina Nordenfalk 

Bokcirkeln 

En bokcirkel och diskussionsgrupp för klimatböcker har nu 8 medlemmar. Följande böcker har varit 

aktuella: Alan Weisman: Världen utan oss; Stellan Tengroth (red): Att svära i kyrkan; Christer Sanne: 

Hur kan man leva hållbart 2030; Staffan Laestadius: Klimatet och välfärden. Kontaktperson: Karin 

Wahlgren 

Globala gruppen/Indienprojektet 

Klimataktions indiska partnerorganisation Srushtidnyans arbete går ut på att höja medvetenheten om 

klimatfrågorna via skolor, ungdomar och lärare. Huvuddelen av Srusthidnyans arbete riktar sig till tio 

högstadieskolor i Mumbais slumområden och på landsbygden samt en gymnasieskola. Två personer 

ur styrelsen (Rikard Rehnbergh och Karin Wahlgren) genomförde en förstudie under en månad jan-

feb 2013 i Mumbai. Förstudierapporten godkändes av Forum Syd. Ett samarbete inleddes med 

Globala Gymnasiet, som var intresserade av att vara partnerskola till en gymnasieskola, Maharshi 

Dayanand College i Mumbai. En ansökan om projektbidrag för Srusthidnyans fortsatta och 

utvecklade arbete lämnades in före sommaren, och beviljades av Forum Syd i november.  
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Globala gymnasiet beviljades eget bidrag från Atlas-programmet för en planeringsresa till Mumbai. I 

början av februari vistades fyra lärare där en vecka, med aktiviteter tillsammans med skolledning, 

lärare och elever i M.D College, och under Srusthidnyans ledning. Detta ska utmynna i en 

konkretisering av de två skolornas samarbete. Diskussioner pågår mellan Klimataktion och den 

svenska paraplyorganisationen Framtidsjorden om samarbete för att eventuellt underlätta och 

stimulera ett mera långsiktigt utvecklingssamarbete.  

Klimataktion riks har under året blivit medlemsorganisation i Forum Syd och Klimataktion 

Stockholm i Föreningen Framtidsjorden. Syftet är att underlätta samarbete och bidragsansökningar 

när det gäller utvecklingssamarbeten med andra miljöorganisationer. Kontaktperson: Rikard 

Rehnbergh. 

Skolgruppen 

Detta är en ny arbetsgrupp som bildats under året. Syftet är att närma oss grundskolor och gymnasier  

för att nå lärare och skolledningar kring klimat- och hållbarhetsfrågor, på ett strukturerat och 

konstruktivt sätt. Viktigt bygga på tidigare erfarenheter från projektet Vändplan, Informatörerna, 

Indienprojektet, samt enskilda medlemmars yrkeserfarenheter som lärare. Gruppen träffades 3-4 

gånger, samlade material och genomförde flera korta temaföreläsningar, ”Klimathjälte på arbetstid”, 

under tre dagars Skolforum på Älvsjömässan i oktober. Kontaktperson: Elisabeth Lundqvist. 

Stipendiefond till Jan Carlssons minne 

I samarbete med bortgångne Jan Carlssons dotter inrättade Klimataktion en stipendiefond som ska 

utdelas varje år till någon som ideellt och föredömligt verkat för Klimataktion och/eller föreningens 

hjärtefrågor, i Jan Carlsons anda. År 2013 var första utdelningen, då stipendier delades ut för 

långvarigt miljö- och klimatarbete. till Karin Gustavsson från Klimataktion i Sundsvall, och Lars 

Almström, grundare av Grand Panthers. Kontaktperson: Anders Berndes. 

Utåtriktade aktiviteter april 2013 – mars 2014 

Samarbete med ABF, Global utmaning, m fl 

Framför allt är det Visionsgruppen som arbetat med utåtriktade seminarier första måndagen i 

varje månad i samarbete med framför allt ABF, men även andra organisationer och nätverk. Det 

övergripande temat har varit ”När larmen tystnar …”. Seminarierna och temadagen har samtliga 

varit mycket välbesökta. 

Den                                                                      ? Talare var Gunnar 

Rundgren, bonde och grundare av KRAV. Arbetar fo  r utveckling av ekologiskt jordbruk pa  

internationell niva  inom SIDA, FN och Va rldsbanken. Fo rfattare av bo ckerna Tra dga  rden Jorden 

och Jorden vi a ter. Visionsgruppen. 

Den 4 mars                                                          . Talare var Alf 

Hornborg, professor i Humanekologi i Lund som fo rfattat ma nga bo cker. Nu senast Myten om 

Maskinen. Ca 80 personer var publik. Visionsgruppen. 
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Den 8 april Hur känns 4 grader? Framtidskommissionen presenterade sin rapport och mo  tte 

ungdomars fra gor. Tre gymnasieskolor var inbjudna. Det här var i samarbete med ABF och Global 

utmaning och från oss var det Lina Isacs som stod för förberedelserna. Publiken var nu lika stor 

men glädjande nog var medelåldern betydligt yngre. Samtalsledare Åsa Anderberg-Strollo. 

Visionsgruppen. 

Den 6 maj Hur ser Sveriges b                               ? Talare var Lisa Sennerby 

Forsse, rektor pa  SLU förklarade hur vårt jordbruk är uppdelat och att vi inte har någon alls 

beredskap om livsmedelsförsörjningen blir hotad. Vi importerar idag ca 50%. Visionsgruppen. 

Den 20 maj, Arktis, strategiska huvudfrågor, seminarium tillsammans med Global Utmaning 

och ABF: med bl a representant från Arktiska rådet och Helena Leandersson från Miljöpartiet. 

 Den 3 juni                                                           rjning? Talare var 

Anders Kiessling, professor i vattenbruk pa   SLU. Han redogjorde för hur ett slutet 

fiskodlingssystem som inte bygger på levande fisk som orsakar störningar i havets näringskedja 

ska fungera. Istället för foder av fisk ska vi odla jästsvampar som vi får fram av t.ex matavfall eller 

snäckor. Visionsgruppen. 

Den 2 september Hur ser en hållbar individ ut? Talare var psykologen Billy Larsson. Han 

talade om hur vi hjälper framtidens individ, så att den törs se verkligheten utan att bli 

handlingsförlamad. Visionsgruppen. 

 

Den 27 september, Hållbara vägar till framtiden – om trafikplaneringen i Stockholm och 

dess vetenskapliga grund. Samma dag som IPCC-rapporten släpptes i Stockholm, anordnade 

Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm tillsammans med flera andra organisationer ett 

seminarium ”. Medverkade gjorde Deliang Chen, professor i meteorologi vid Göteborgs 

universitet och en av två svenska medförfattare till IPCCs delrapport; Folke Tersman, professor i 

praktisk filosofi vid Uppsala universitet, och Lena Smidfelt-Rosqvist, tekn dr och forskningschef 

Trivector Traffic. 

Den 7 oktober Hur ser ett hållbart samhälle ut? Arkitekt Varis Bokalders och Ylva Lundin 

från omställningsrörelsen i Alingsås talade om ämnet städer kontra landbygd och hur man kan 

bygga hållbara städer. Varis Bokalders talade även om hur man bygger hållbara hus. 

Visionsgruppen. 

 

Den 4 november Hur ser en hållbar värld ut? Martin Saar, ordförande för ASPO och Oscar 

Kjellberg, ekonom och agronom talade kring temat hur en rättvis fördelning ska kunna ske av 

världens resurser. Visionsgruppen. 

 

Den 18 jan 2014 Grand Final på ABF  På förmiddagen hölls tre open-space-möten om 

Ekonomi, Energi och Global Rättvisa. Parallellt med detta hölls seminarier av Positiva Pengar 

och Klimatsvaret CCL. Grand Panthers hade en sagohörna för vuxna. Ett två timmar långt 

samtal med politiker från sju partier genomfördes. Huvudrubriken var ”Hur ställer vi om från 3 
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jordklot till 1?” Det fanns bokbord från ett tiotal organisationer. Vi hade flera härliga, kulturella 

inslag. På förmiddagen diskuterade miljöorganisationer enskilt om Vägen Framåt, vilket 

presenterades sist på dagen. Den stöddes av 19 miljöorganisationer.Ca 400 personer deltog i de 

olika aktiviteterna. Visionsgruppen. 

 

Andra samarbeten med föreningar och nätverk 

Vegoforum 25 maj, Klimataktion där med bokbord. 

Världsmiljödagen 5 juni: Klimataktion deltog i cykeldemonstrationen tillsammans med bl a 

SMUF, Fältbiologerna, Klimax, Grön ungdom. 

Demonstration den 10 juni utanför Stadshuset, tillsammans med bl a Fältbiologerna och Grön 

Ungdom, i samband med att kommunfullmäktige tog beslut om ändrade detaljplaner för att tillåta 

Förbifart Stockholm. 

Klimatsommarläger med Jordens vänner m fl  i Lindsberg, 25-30 juni.  

”T                 ”,  manifestation 27 september utanför Munchenbryggeriet i samband 

släppandet av första IPCC-rapporten sedan 2007. Tillsammans med Globala rättvisenätverket, 

Avaaz, Greenpeace m fl. Avaaz hade flugit in två medarbetare enbart för denna dag. 

Demonstration från Norra Latin till Sergels torg 28 september, också med anledning av IPCC-

rapporten. Arr Push Sweden ffa, i samarbete med Klimataktion.  

Segelskutan Constancia seglade på Riddarfjärden under IPCC-mötet, KA deltog i arrangemanget. 

Inspiration världen 12 okt. Ett samarbete med bland annat Globala rättvisenätverket, där 

Klimataktion anordnade två seminarier, dels om klimaträttviserörelsens framtid, dels om klimatarbetet i 

vår indiska samarbetsorganisation. 

Temakvällar på Café Dynamo under hösten i samarbete med Globala rättvisenätverket. Klimataktion 

höll i tre teman, om genmodifiering, om Indienprojektet och om IPCC. 

Skolforum på Älvsjömässan 28-30 okt. Skolgruppen genom Elisabeth Lundqvist, Anna Lundgren, 

och Samuel Jarrick höll i korta föreläsningar på temat ”Klimathjälte på arbetstid”, medan andra delade 

ut Klimataktions frågekort till besökande. Samarbete med Naturskyddsföreningen.  

MR-dagarna på Kulturhuset 16 nov. Klimataktion deltog med bokbord och seminarium. 

Socialistiskt Forum 23 nov: Klimataktion deltog med bokbord och seminarier. 

Klimatlördag på ABF 18 jan. Grand final för visionsseminarierna med föreläsningar, open space-

seminarier, politikerdebatt, bokbord mm.  
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Remisser och yttranden 

Klimataktion Stockholm har skrivit yttranden till Miljödepartementet angående nationell 

Färdplan 2050, i samråd med riksstyrelsen, och till Stockholms stad angående Färdplan för 

Stockholm 2050. Till Stockholms läns landsting har styrelsen via arbetsgruppen för 

samhällsplanering/trafik yttrat sig angående aktualitetsprövning av RUFS 2010 (den regionala 

utvecklingsplanen). Yttrande om den regionala cykelplanen har också lämnats. Tidigare 

överklaganden till Stockholms stad angående detaljplaner rörande Förbifart Stockholm har 

lämnats in och avslagits, varför överklaganden har skett till Länsstyrelsen, som i sin tur avslagit, 

varför ärendena gått vidare till Mark- och miljödomstolen.   

Reflektioner och slutord 

I stort sett har den av årsmötet 2013 antagna verksamhetsplanen följts. Folkbildningsdelen har liksom 

under det föregående året varit särskilt framgångsrik, med många öppna seminarier och gott samarbete 

med andra organisationer, nätverk och tankesmedjor. Styrelsen vill ge en stor eloge till Visionsgruppens 

arbete, som också inneburit nya kontaktytor och samarbeten. Visionsgruppens klimatdag den 18 januari 

innebar ett avstamp, även nationellt, för klimatarbetet under valåret 2014.  

Arbetet med att finna nya, intresseväckande och kreativa mötes- och arbetsformer för att attrahera 

ungdomar har vi utvecklat genom kontakter med skolor via ffa Indienprojektet. Visionsgruppen har 

intensifierat samarbete med ungdomsorganisationen Push Sweden.  

När det gäller Förbifart Stockholm är politiskt läget helt låst, men förhoppningar finns att valresultat 

kan komma att innebära förhandlingar kring en av de springande punkterna, nämligen finansieringen av 

Förbifart Stockholm. 

Förhållandet mellan riksstyrelsen och stockholmsstyrelsen har diskuterats under året. De problem som 

funnits har handlat om dels få aktiva med (alltför) stor arbetsbörda, dels om att vi både kan göra saker 

dubbelt och missa göra saker och ta initiativ, både i Stockholm och på det nationella planet. Det finns 

förslag från riks att de två föreningarna går ihop för att optimera resurser. Vi har i nuvarande 

stockholmsstyrelse varit negativa till detta, då vi tror att klimatfrågan är betjänt av att antalet aktiva med 

förtroendeuppdrag är fler, inte färre. Vi har tyckt att problem med transparens och kommunikation kan 

undanröjas genom bättre samarbete, bland annat genom samordning av styrelsemöten och förbättrad 

kommunikation. 

Verksamhetsberättelsen antogs av styrelsen på möte 2014-03-11 

 

Styrelsen för Klimataktion Stockholm 

Rikard Rehnbergh  Anita Leal  Eva Avner  

Anders Berndes  Karin Wahlgren Brenda Corghi  

Marianne Johansson 


