Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014
Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform,
stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen för Klimataktion Stockholm
är dels ett styrdokument för föreningens styrelse, dels en vägledning för arbetet i
föreningens arbetsgrupper.
Grunden för Klimataktion Stockholms arbete är information, folkbildning, opinionsbildning
och påverkan på politiken när det gäller klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser.
Vårt arbete syftar till att mobilisera en kraftfull opinion för en snabb avveckling av det fossila
beroendet och en övergång till ett hållbarare samhälle.
Hur de växande städerna på jorden hanterar klimat- och miljöfrågor är avgörande både för vår
och kommande generationer. Därför ska Klimataktion Stockholm vara inriktad på att samla
information och kunskap samt identifiera problem som ur klimatsynpunkt är strategiskt
viktiga i Stockholmsregionen. Trafik, energianvändning, bostäder och hushållens
konsumtionsmönster är sådana strategiska frågor. Målet bör vara att driva fram en sådan
omställning av Stockholms infrastruktur att denna inte längre har negativ inverkan på
klimatet, liksom en omställning till hållbarare konsumtion hos Stockholmsregionens
invånare.
Planerad inriktning på aktiviteter under 2014


Att delta vid gemensamma aktiviteter med andra miljöorganisationer i Stockholm
kring valet 2014. Vår målsättning är att detta ska bli ett val där klimatfrågan lyfts
fram på allvar.



Att delta i arbetet med att stödja den klimatriksdag som ska hållas i Norrköping
mellan den 6-8 juni. Och att i möjligaste mån delta under själva klimatriksdagen.



Att delta i Klimataktion Riks kampanj ”Halvera utsläppen”



Att arbeta för att förhindra en byggstart av motorvägen Förbifart Stockholm och
arbeta för att kollektivtrafiken inom regionen ska prioriteras



Att verka för att kolkraftvärmeverket i Värtan avvecklas senast 2018.



Att arbeta för att regionala planer som rör energi, klimat, trafikplanering, cykling och
samhällsplanering i stort bör bevakas genom remissvar och liknande i syfte att
minska trafikens och bostadsbyggandets klimatpåverkan
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Att rekrytera nya medlemmar och engagera dem att arbeta i existerande
arbetsgrupper eller till att bilda nya. Eller att på annat sätt engagera dem i
Klimataktion Stockholms arbete.



Att bedriva olika former av informationsverksamhet i form av seminarier,
föreläsningar och andra likande aktiviteter



Att anordna öppna möten och debatter i samarbete med ABF och andra
organisationer för att på så vis delta i samhällsdebatten



Att upprätthålla en utåtriktad verksamhet med bokbord vid olika arrangemang



Att anordna kulturaktiviteter med klimatanknytning



Att anknyta till omställningsaktiviteter i Stockholm med stadsodling och återvinning.



Att finna nya intresseväckande och kreativa mötes- och arbetsformer som kan
attrahera nya medlemmar



Att fortsätta samarbetet med den indiska miljöorganisationen Srushtidnyan

Samarbete med Klimataktions Riksstyrelse
På grund av att det uppstått svårigheter med att få tillräckligt med styrelseledamöter till
Riksstyrelsen behöver någon form av samordning av arbetet ske mellan Riksstyrelsen och
Stockholmsstyrelsen. En diskussion om detta kommer att föras under våren.
Arbetsgrupperna
Arbetsgrupperna är ryggraden i Klimataktion Stockholm. Medlemmarna uppmuntras att ta
initiativ till bildande av nya arbetsgrupper för sakfrågor eller stadsdels och kommungrupper,
som ligger i linje med Klimataktions plattform. Arbetsgrupperna har stor frihet att lägga upp
sin verksamhet. De bör rapportera till styrelsen och till medlemmarna via nyhetsbreven om
sina planer och verksamhet.
Energigruppen
Energigruppen arbetar f.n. med att identifiera och kvantifiera de besparings- och
effektiviseringsåtgärder som krävs om Sverige skall klara målsättningen att halvera utsläppen
av klimatstörande gaser till år 2020. Vi hoppas även att senare kunna presentera en vision för
2030 eller 2035.
Trafik- och samhällsplaneringsgruppen .
Under valåret intensifieras samarbetet med andra organisationer inom ramen för nätverket
Stoppa Förbifart Stockholm. Nytt informationsmaterial, bl a flygblad, tas fram. Kostnader
delas om möjligt med Stockholms Naturskyddsförening. Artiklar och insändare kommer att
skrivas. Den utåtriktade verksamheten breddas till fler platser i regionen. Politikerpåverkan
kommer ske i någon form. Den juridiska processen med överklaganden i Mark- och
miljödomstolen följs upp och bevakas. Nya frågor som blir aktuella och som bör bevakas
handlar om kolkraftvärmeverket i Värtan (KKV6) och utökad flygtrafik på Arlanda.
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Informatörerna
Informatörerna medverkar också i att ta fram ett informatörsmaterial som ska finnas
tillgängligt på klimataktions hemsida för medlemmar och informatörer, med
presentationsbilder och informatörsguide.
Informatörerna kommer också att vara delaktiga i lokala aktiviteter kring den nationella
kampanjen "halvera utsläppen" som ska pågå under 2014. I övrigt ska gruppen i möjligaste
mån ta sig an de informationsförfrågningar som inkommer från allmänheten och andra
aktörer.
Visionsgruppen
Visionsgruppen kommer att ha 4 visionsseminarier på ABF under våren. Visionsgruppen
arbetar vidare med planeringen av den utåtriktade verksamheten för 2014.
Klimatkärringar och vädergubbar
Fortsätter med lördagsmöten på Slussen och öppna arrangemang med föreläsningar och
samvaro.
Kulturgruppen
Kommer att fortsätta att arrangera kulturevenemang. En klimatfilmfestival under riks ansvar
kommer att äga rum i Stockholm i slutet av augusti.
Mediagruppen
Stockholmsstyrelsen arbetar i riks mediagrupp. Kommer att fortsätta sitt arbete med att
utveckla hemsidan, samt att arbeta med textbearbetning i övrigt.
Utåtriktade gruppen
Arbetar även under 2014 med att anordna olika typer av aktioner.
Globala gruppen/Indienprojektet

Gruppen kommer att fortsätta med Indienprojektet och samarbetet med miljöorganisationen
Srushtidnyan i Mumbai. Finansiering under 2014 har beviljats från Forum Syd, och ansökan
om fortsatt finansiering även för kommande år ska lämnas in under våren. Samarbetet med
Globala gymnasiet kommer att fortsätta och utvecklas.
Skolgruppen
Gruppen ska försöka utveckla metoder och kontakter för att åstadkomma samarbete med
några skolor i Stockholmsområdet, med hjälp av Informatörerna och de erfarenheter som
finns inom föreningen.
Bokcirkeln
Fortsätter att träffas var 6e vecka för att läsa och diskutera klimat, miljö och tillväxt. Om det
är möjligt kommer författare att bjudas in.
Stipendiefonden till Jan Carlssons minne
Ansvaret delas med riksorganisationen. Två stipendier ska utlysas och delas ut, och medlen
förvaltas på effektivaste sättet.
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Organisation och ekonomi
Styrelsen som väljs vid årsmötet har en samordnande roll. Styrelsen anordnar medlemsmöten
samt företräder föreningen utåt. Styrelsen har ansvar för information till medlemmarna,
främst genom samordning med riksorganisationen av medlemsblad via mail. Styrelsen
ansvarar för bidragsansökningar för föreningen. Vid större arrangemang är ambitionen att
deltagande föreningar ska dela på de kostnader som inte täckts genom avgifter eller bidrag.
Förtroendeuppdrag eller medlemskap i nätverk är inte arvoderade. Medlemmarna uppmanas
till frivilliga bidrag utöver medlemsavgiften, för att kunna finansiera Klimataktions
verksamhet. Beslut om utgifter för föreningen måste fattas av styrelsen.
Slutord
Kampen för att rädda klimatet och framtiden förs på många fronter. Klimataktion Stockholm
behöver långsiktigt åstadkomma ett folkligt tryck på politiska beslut som rör regionen och
klimatfrågan i stort. Klimataktion behöver bli en folkrörelse och analysera vilka
förutsättningar föreningen har att nå Stockholmsregionens invånare. Vi behöver också nära
och strukturerat samarbete med andra delar av folkrörelserna som delar våra värderingar och
vårt engagemang. Särskild kraft behöver läggas på valåret 2014. Fler medlemmar behöver bli
aktiva och fler medlemsavgifter behöver komma in för att kunna finansiera utåtriktad
verksamhet.
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