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Kristi himmelsfärd 

 

 

Verksamhetsberättelse för Klimataktion Stockholm 2014 

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 26 mars 2014, till och med februari 2015. När det gäller bokslut och ekonomiska 

transaktioner är det kalenderåret 2014 som gäller (se bokslut). 

Styrelse- och övriga förtroendeuppdrag 

Klimataktion har en opinionsbildande och folkbildande uppgift. Konkreta uppgifter för styrelsen under 

året har varit att rekrytera medlemmar, sälja klimatlitteratur vid olika arrangemang, arrangera aktiviteter 

samt skapa samarbeten med övriga miljö- och klimatorganisationer i Stockholm. 

Styrelsens uppdrag är också att samordna verksamheten, sköta ekonomi och medlemsmöten. 

Verksamheten bedrivs inte minst av olika arbetsgrupper som är öppna för alla medlemmar. Som ordinarie 

ledamöter valde årsmötet följande personer: 

 Rikard Rehnbergh (omval) 

 Anita Leal (omval) 

 Eva Avner (omval) 

 Anders Berndes (omval) 

 Karin Wahlgren (omval) 

 Brenda Corghi (nyval) 

 Marianne Johansson (nyval 

 Christophe Banning, ersättare (nyval)) 

Som revisorer omvaldes Bertil Ottoson och Birger Eneroth, ingen ersättare valdes. Till valberedning 

valdes Eva Berlin och Samuel Jarrick.  

Protokollförda styrelsemöten har hållits 10 gånger, en gång i månaden med uppehåll för sommaren. På 

styrelsemöten planeras aktiviteter, möten med andra föreningar och nätverk, informeras om Klimataktions 

olika arbetsgrupper, finansiering av olika insatser, medlemsvärvning mm. Ordförandeskapet och 

sekreterarrollen har roterat inom styrelsen. Kassör äe Karin Wahlgren. Andra fasta ansvarsuppgifter har 

delats ut inom styrelsen. 

Gemensamma styrelsemöten med riksstyrelsen hålls en gång i kvartalet för att öka informationsutbytet 

och optimera resurser.  

Föreningens ekonomi  

Föreningens ekonomi ligger på ett litet plus. Verksamhetens omfattning har mer än fördubblats i 

förhållande till föregående verksamhetsår på grund av många aktiviteter. Detta har möjliggjorts av en hög 
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grad av delfinansiering av andra organisationer, av inträden, av bokförsäljning, samt av bidrag från 

enskilda. De senare avser framför allt Visionsgruppens verksamhet. Budgeten låg på 48 000 kr. Under 

verksamhetsåret 2014 hade föreningen intäkter på 113 520 kr och utgifter på 123 572 kr. Bokbordet har 

genererat ett underskott pga mycket böcker i lager. Utgifter och inkomster rörande valstugan var inte 

budgeterade. Saldot på plusgirot (49 95 66 – 8) var vid årets utgång 11 062 kr.  

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

Indienprojektet. Forum Syd beviljade i slutet av 2013 ett bidrag på 199 000 kr för ett projekt under 2014 för 

stöd till klimatorganisationen Srushtidnyan´s verksamhet i skolor i Mumbai. Klimataktions egeninsats var 

21 000 kr, vilket samlades in genom enskilda bidrag. Samtliga beviljade medel utnyttjades inte av 

verksamheten i Indien, varför 10 946 kr återbetalades till Forum Syd. Kravet på medfinansiering minskade 

med 1 565 kr. Revision av hela projektperioden jan 2014-jan 2015 genomfördes av en professionell 

revisionsfirma, Gotting Revision AB.  

I november 2014 beviljade Forum Syd medel för en utveckling av projektet under 2015-2016, totalt 443 

000 kr, med en egeninsats på 23 000 kr per år, som ska samlas in under perioden. Det första årets bidrag, 

217 000 kr, rekvireras under första kvartalet 2015. 

Medlemmar 

Antal klimataktionsmedlemmar som bor i Stockholms län, och som har betalat medlemsavgift 2014 

eller senare är 272 (nya medlemmar från 2015 är ej inräknade). Det innebär visserligen en kraftig 

minskning sedan föreningen grundades 2008 (då 413 medlemmar), men medlemmarna i Stockholm 

verkar åter ha börjat öka igen i förhållande till de föregående åren. 

Medlemsmöten 

Två medlemsmöten förutom årsmötet hölls under verksamhetsperioden på Café Parallell, den 20 februari 

och den 15 maj, tema strategiskt klimatarbete i Stockholm under valåret. Dessutom kallades till 

medlemsmöten vid planering och genomförande av projektet ”Klimatvalstugan”.  

Medlemskommunikation 

Sker via hemsida, nyhetsbrev och facebook.  

 

Arbetsgruppernas verksamhet under 2014 

Arbetsgruppen för samhällsplanering och trafik 

För Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm har valåret 2014 varit mycket intensivt med många utåtriktade 

aktiviteter, mycket politisk turbulens kring sakfrågan på grund av regeringsskiftet efter valet, och 

medföljande uppmärksamhet i medier. Demonstrationer har bland annat arrangerats kring ett ”fejkat” första 

spadtag i juni, och ett ”på riktigt” i augusti. Utdelning av öppet brev till landstingsledamöterna och stor 

demonstration utanför Landstingshuset 16 december, liksom utdelning av öppet brev till 

infrastrukturministern och förhandlare från Stockholms stad och landstinget utanför Arbetsmarknads- och 

Näringsdepartementet. Skrivelser har skickats till samtliga riksdagsledamöter för S och MP. Då alla 

politiska vägar förefallit stängda har föreningar i nätverket fortsatt de olika juridiska processerna, bl a 

Klimataktion. Klimataktion har tagit på sig att förvalta en insamling av medel till miljöjurist för att stötta de 
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föreningar i nätverket som går vidare med överklaganden till Mark och miljö-överdomstolen. Debattartiklar 

har skrivits, och en kortfilm har producerats. Alla kostnader har delats inom nätverket med Alternativ Stad-

Jordens vänner, och Stockholms Naturskyddsförening. 

En ambition i verksamhetsplanen var att bevaka utvecklingen med kolkraftvärmeverket i Värtan och 

flygtrafiken på Arlanda/Bromma. En debattartikel/öppet brev skrevs till den nya majoriteten i Stockholms 

stad och uppmana dem att tidigarelägga nedläggningen av Värtan och att nedläggningen av Bromma inte 

ska leda till ökad flygtrafik på Arlanda. Kontaktperson: Elisabeth Edsjö. 

Bokbordet 

Klimataktion har en omfattande försäljning av miljö- och klimatböcker vid egna och andras aktiviteter 

i Stockholmsområdet. Kontaktperson: Anita Leal. 

Bokcirkeln 

Bokcirkeln för klimatböcker ,och samtidigt diskussionsgrupp, har cirka 8 medlemmar. Följande böcker har 

varit aktuella under året: Lester Brown: Hungerns planet, Nina Björk: Lyckliga i alla sina dagar, Svante 

Axelsson: Vår tid är nu, och Pär Holmgren: Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt. 

Kontaktperson: Marcela Bravo. 

Bokprojektet ” Att slakta en guldkalv” 

Som uppföljning på Steg 3:s  bok ” Att svära i kyrkan” beslöt Visionsgruppen i samråd med styrelsen för 

Klimataktion Stockholm att producera en uppföljning.. En redaktionsgrupp bildades och artikelförfattare 

engagerades att skriva en visionär text på ett angivet tema samt med uppgift . Ca 330 författare tackade ja 

och bokprojektet sjösattes, förläggare blir Carlssons Förlag AB. Boken beräknas bli klar till Bokmässan i 

Göteborg 2015. Kontaktperson: Bo Herlin. 

Energigruppen 

Gruppen har under året inte haft egna aktiviteter. Gruppen har deltagit i ”förbifart Stockholms” aktiviteter 

och stått till förfogande för information och rådgivning om energi-och klimatfrågor. Kontaktperson: Birger 

Eneroth. 

Globala gruppen/Indienprojektet 

Klimataktions samarbete med sin indiska systerorganisation Srushtidnyan beviljades ett ettårigt 

verksamhetsbidrag för 2014 på 199000 kr från Forum Syd. Under året genomfördes projektet 

Klimatambassadörer Mumbai-Stockholm, som innebär att medvetandegöra och utbilda 

skolledningar, lärare och elever kring hållbar utveckling. Tyngdpunkten ligger på skolor i 

Mumbai. I januari 2015 anordnade Srushtidnyan en stor klimatkonferens i samarbete med 

ungdomarna på gymnasieskolan, klimatambassadörerna. Konferensen var avslutningen på 2014 

års arbete med 10 skolor varav nio högstadieskolor. Målet var bl a att ta tempen på de nyvalda 

politikerna och parlamentarikerna från det indiska valet ett halvår före. Konferensen blev 

synnerligen lyckad, trots för få närvarande politiker. Lärare och elever från Globala gymnasiet 

besökte Maharshi Dayanand College i Mumbai i februari 2014 och januari 2015. Klimataktion 

initierade kontakterna och Globala Gymnasiet har utvecklat ett eget projekt med hjälp av bistånd 

från Atlas-programmet. Kontaktperson: Rikard Rehnbergh. 
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Informatörerna 

Informatörerna Stockholm har inte initierat nya aktiviteter under året. Det finns nu en större grupp 

engagerade informatörer som kommer att kunna nå ut till medlemmar och allmänhet med klimatpartyn 

och andra informationsaktiviteter.  Kontaktperson: Torbjörn Vennström 

Klimatkärringar och Vädergubbar 

Arbetsgruppen har varit vilande under 2014., men har delvis deltagit i Visionsgruppens arbete med 

seminarieserien När larmen tystnar… Kontaktperson: Katarina Nordenfalk 

Kulturgruppen  

Jobbade framför allt med Klimatfilmfestivalen. Läs vidare under rubriken Utåtriktad verksamhet. 

Kontaktperson Katarina Nordenfalk. 

Skolgruppen 

Detta är en arbetsgrupp som bildats under 2013. Syftet är att närma oss grundskolor och gymnasier för att 

nå lärare och skolledningar kring klimat- och hållbarhetsfrågor, på ett strukturerat och konstruktivt sätt. 

Gruppen har inte varit aktiv, däremot har skolfrågorna och klimatet belysts i ett av Visionsgruppens 

seminarier på ABF. Kontaktperson: Elisabeth Lundqvist. 

Visionsgruppen 

Visionsgruppen utvecklade sin serie ”När larmen tystnar..”  med  visionsseminarier under året. Läs vidare 

under rubriken Utåtriktad verksamhet. 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 i föreningens hjärtefrågor, i 

Jan Carlsons anda. År 2014 var andra året stipendiet delades ut. Denna gång till Torbjörn Wennström, 

Klimataktion och Johanna Lakso, Push, för engagerat miljö- och klimatarbete. Kontaktperson: Anders 

Berndes. 

 

Utåtriktade aktiviteter mars 2014 – februari 2015 

Visionsgruppen 2014 

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 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. 
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Under 2014 arrangerades nio olika seminarier på och i samarbete med ABF. I genomsnitt per 

seminarium deltog 50 personer. Mest intresse drog ”battlen” den 5/5. Då var ämnet ”Går det att tygla 

den rådande ekonomin eller hur ska en annan ekonomi kunna se ut? Entreavgiften 60:- har i stort sett 

täckt de kostnader som de olika föredragshållarna velat ha i arvode och resekostnader. De olika 

seminarierna var: 

3/2 Samhällets olika systemfel avslöjas och förslag på hur vi kan komma tillrätta med dem. Bo 

Hagstedt gav en överblick över vår ekologiska och ekonomiska situation och hur ”allt hänger ihop”. 

 

3/3 Pengarna eller livet. Hur blir ekonomin hållbar? Måste vi verkligen ha tillväxt till varje pris? – 

Trots att vi vet att det i längden är ett orimligt krav. Mikael Malmeus och Thorbjörn Lahti samtalade 

om hur en ny ekonomi kan bli verklig. 

 

7/4 Jorden vi äter? 

Vårt jordbruk och vår livsmedelsindustri styrs av en ständigt hårdnande konkurrens. Det hamnar i 

motsättning till god kvalitet och etisk djurhållning. Bara 40 % av vad vi äter odlas i Sverige. Har detta 

system nått vägs ände? Hur ska vi ställa om till närliggande produktion och levande landsbygd?” 

Kring dessa frågor diskuterade Gunnar Rundgren, en av KRAV´s grundare, bonde, författare och 

samhällsdebattör. 

 

5/5 Hur ser den ekonomi ut som inte urholkar våra gemensamma livsvillkor? 

Vi sitter fast i ett ekonomiskt system som gör oss mer eller mindre livegna. Tillväxt till varje pris. 

Jordens resurser urholkas och skapar obeboeliga områden. Hur ska vi komma loss? Hur ser den 

rapport ut som får oss att bilda en kraftfull opinion? Går det att sätta ner ett regelsystem i nuvarande 

ekonomiska struktur eller ska vi skapa en annan slags ekonomi. 

Hur ser du de visioner ut som pekar ut ett annat ekonomiskt system? Ett system som bygger på att inte 

föröda vår gemensamma värld. En panel av forskare och debattörer höll ett ”battle”. 

 

1/9 Vad är en hållbar stad? Många frågor kräver lösning. Allt större städer eller många små. 

Energiförsörjning. Stadsplanering: kontor, fabriker, bostäder, shopping. Transporter, resor: bilism, 

kollektivtrafik, ”förbifarter”. Stadsodling, närodlat, matimport. Återvinning, avlopp, kemikalier. 

Bostadspriser, segregering, inflytande. Med mera. Josefin Wangel, KTH- forskare inom bland annat 

”Smart sustainable cities”  

 

26/10  Skolans roll? Hur danar vi framtidens individ som på ett kreativt och handlingsinriktat sätt vill 

vara med och skapa ett hållbart samhälle? Med Wolfgang Brunner, lärarutbildare 

 

6/10 Världsrörelse för 1 klot. Politikerna skjuter klimatlösningarna framför sig. Det är bara tillväxt 

och konkurrens som gäller. Därför krävs starka gräsrotsrörelser för omställning i varje land och med 

globala band. Vilka organisationer och lokala exempel finns? Vilka visioner kämpar man för? Jan 

Forsmark från Omställning Sverige redovisade. 

 

3/11 Vad räcker energin till? Fossil energi förstör klimatet. Men det ger oss levnadsstandard. 

Alternativa energiformer tar tid på sig att utvecklas. Vad hindrar oss att snarast stänga fossilkranen? 

Kan sol, vind och vatten ersätta? Vad räcker den alternativa energin till? ? Och samtidigt hålla oss 

inom de planetära gränsvärdena. En ’optimist’ och en ’pessimist’ möttes, Bengt Randers från Aspo 

Sverige och Johan Ehrenberg. ETC.  
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1/12 Regering för 1 klot. Sveriges produktion och konsumtion kräver resurser för motsvarande 3 

jordklot. Vad bör en regering göra för att snarast minska till motsvarande 1 klot? Var finns hindren? 

Hur övervinner man dessa? Kajsa Borgnäs, socialdemokrat, doktorand i miljöpolitik och statsteori vid 

universitetet i Potsdam. 

 

Klimatvalstugan 2014 

En valstuga sattes upp med hjälp av ideella krafter från alla deltagande organisationer. Den målades i 

vackra färger och inreddes. Stugan placerades till en början på Sergelgatan nära Hötorget. Tillstånd 

fanns under samma tid som valstugorna. Stugan flyttades efter ett par veckor närmare Sergels Torg 

och övriga valstugor. 

 

Personer från följande angivna organisationer deltog: Ca 35 personer var engagerade i stugans 

tillblivelse och därefter bemanning. Från Klimataktion deltog 17 personer, 11 personer från den 

lösligare grupperingen Grand Panthers, 7 från Naturskyddsföreningen samt 1-3 personer från vardera 

Folkkampanjen mot kärnkraft, Alternativ Stad, Psykologer för klimatet, Klimatriksdagen, Push och 

Klimatsvaret CCL Sverige. Bemanningen fördelade sig på 115 pass för Klimataktion, 65 för Grand 

Panthers, 25 för Alternativ Stad, 15 för Naturskyddsföreningen och övriga 2-9 pass. 

Aktiviteter arrangerades vid stugan som forskarprat, teater, sång och musik. Klimatriksdagens 7 

motioner var grunden för samtal med förbipasserande. Även ”Förbifarten” diskuterades. Flygblad 

delades ut. Utvärderingen säger att trots litet genomslag av klimatfrågorna i valet, var arbetet 

framgångsrikt och på sikt värdefullt. Stugan såldes efter valet, kostnader och intäkter tog ut varandra. 

Kontaktperson: Kalle Petré 

 

Klimatfilmfestivalen 

Sista helgen i augusti två veckor före valet 2014 bjöd Klimataktion tillsammans med PUSH Sverige, 

SwedWatch och ABF in till klimatfilmfestivalen TO FUTURE WITH LOVE i Stockholm på BioRio, 

Salong 4 och utomhusbio i Tantolunden. Vi hoppades på så sätt kunna påverka väljarna och få upp 

klimatet på den politiska agendan. Programmet var brett med allt från långfilmsklassiker till udda 

kortfilmer och vände sig till en intresserad publik i alla åldrar.  Från barnfilmen Resan till Melonia till 

kultfilmen Koyaanisqatsi. Inte mindre än fem biopremiärer: dokumentärerna ThuleTuvalu, Are you 

Listening!, Expedition till världens ände, Grasp the Nettle och Bag it – är ditt liv för plastigt? plus 

särskilt viktiga klimatfilmer i repris som Inte bara honung och The age of stupid, superfilmen Gravity 

och fyra konstfilmer Outwardly, Summer Lightnings, Illumenated och The Love Life of the Octopus.  

 

Varje filmvisning inleddes med en ”reklamfilm” från klimat- och miljöorganisationer som 

Greenpeace, Naturskyddsföreningen, WWF, Radikalisera klimatpolitiken nu, PUSH, Föräldravrålet 

och Klimatriksdagen 2014. ”Reklamfilmerna” var vårt sätt att svara på publikens fråga: Vad kan vi 

göra? och utveckla samarbetet med de andra miljöorganisationerna. 

 

Den solcellsdrivna utomhusbion med Sunshine Socialist Cinema drog flest biobesökare över hälften 

unga, förmodligen för att den var gratis och även kunde locka förbipasserande. Två magiska kvällar – 

den första under Liljeholmsbron vid betongfästet gav Brooklyn-stämning åt festivalen med upplyst 

cirkustält i bakgrunden, den andra under klar stjärnhimmel i Tantolunden. 

 

Tack vare ABF kunde vi bjuda in regissören Matthias von Gunten till invigningsfilmen ThuleTuvalu. 

Ett besök som uppskattades både av filmaren och publiken. Via Skype fick publiken samtala med  

ytterligare två regissörer Franny Armstrong (The age of stupid) och Susan Beraza (Bag it ).  
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Filmfrukosten med Are you listening! som Swedwatch höll i, inleddes av klimatforskaren Frida 

Arounsavath  och avslutades med en politikerdebatt med F, Mp, V och M. Moderator 

Naturskyddsföreningens förre ordförande Mikael Karlsson. Ungdomsorganisationen PUSH Sverige 

visade Grasp the Nettle och ordnade en aktivistdebatt om filmen som vapen. 

 

Stina Oscarson inledde festivalen med reflektioner kring filmens roll och publikens. Spoken word 

artisten Ruth Alice framförde My name is Bond – Vagabond om klimatflyktingar. Invigningsfesten på 

Salong 4 höll BUS – Barnens Underjordiska Scen i med egen DJ, ambulans och leksystrar. 

Kontaktperson: Katarina Nordenfalk 

 

Andra samarbeten med föreningar och nätverk 

Samarbeten har skett framför allt inom Globala Rättvisenätverket, Nätverket Stoppa Förbifart 

Stockholm och det nybildade nätverket KlimatSverige, som för övrigt är ett initiativ från 

Klimataktion. Där deltar Klimataktion Stockholm i Samordningsgruppen, Aktionsgruppen, 

Webgruppen, Folkbildningsgruppen och Idégruppen. Samarbetet kring Klimatvalstugan var 

framgångsrikt och hade inte kunnat genomföras utan aktivister även från andra föreningar. 

Klimatriksdagen 2014 i Norrköping var en höjdpunkt för många av Klimataktions medlemmar och 

styrelser.  

Remisser och yttranden 

Motioner till Klimatriksdagen skrevs under våren. Yttrande till Stockholms stad angående motion om 

avveckling av kolkraftvärmeverket i Värtan under hösten, liksom debattartikel i ETC Stockholm med 

anledning av den nya politiska plattformen i Stadshuset. I februari 2015 lämnades tillsammans med 

Fossil Free in ett Medborgarinitiativ angående divestering, med samtidig uppvaktning av miljö- och 

biträdande finansborgarråden. 

Reflektioner och slutord  

I stort sett har den av årsmötet 2014 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. Särskilt ska framhållas Visionsgruppens arbete, vilket lett fram till 

arbetet med en bok (se särskild rubrik) och ett fördjupat samarbete med ABF.  

När det gäller Förbifart Stockholm fanns för ett år sedan en förhoppning om att valet 2014 skulle lösa upp de 

politiska knutarna och bygget skulle stoppas eller utredas. Vi kan konstatera att vi förlorat detta slag 

åtminstone tills vidare. Den borgerliga majoriteten i landstinget ville inte förhandla med Stockholms stad om 

finansieringen och trängselskatten, vilket var den öppning som den nya regeringen erbjöd. Fyra års intensivt 

arbete inom ramen för nätverket SFS har dock inte varit förgäves då det lett till mycket samarbete och 

gemensamt ekonomiska ansvarstagande mellan föreningarna.  

Klimatfilmfestivalen var en ambitiös och bra satsning. Tyvärr nådde den inte all publik som varit möjlig, 

programmet var bra med hög kvalitet på filmerna, proffsig projektledning och duktiga volontärer, tyvärr 

hittade inte alla dit. Vi satsar igen 2015.  
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Klimataktion har varit aktiv i många projekt. I Halverakampanjen lyckades vi inte engagera så många som 

skulle ha behövts. Medelemsrekryteringsarbetet var inte tillräckligt framgångsrikt under året. Vi har inte 

kunnat satsa på alla planerade aktiviteter då antalet aktiva medlemmar inte räckt till.  

 

Verksamhetsberättelsen antogs av styrelsen på möte 2015-03-05. 

Styrelsen för Klimataktion Stockholm  

 

Eva Avner  Marianne Johansson Rikard Rehnbergh  

Anders Berndes  Anita Leal  Karin Wahlgren   

    


