Verksamhetsberättelse, Klimataktion Halmstad, verksamhetsåret 2015
Inriktning. Föreningen har under det gångna året som tidigare fokuserat på fördjupning och
spridning av kunskap, nätverksbildning och politikerkontakt, vilket skett via studiecirkel,
föreläsningsserie, insändare, sociala medier, samarbete med andra miljö- och klimatrörelser
samt kommunikation med ledamöter i kommun och riksdag.
Styrelsemöten. Vid föreningens årsmöte 150317 valdes ordförande (Anne-Marie Bruno),
övriga ledamöter (Anders Bengtsson, Bertil Nilsson, Barbro Toftgård, Bruno Toftgård) och
suppleant (Marie Tennevall). Konstituerande styrelsemöte samt 8 styrelsemöten genomfördes.
Studiecirkel. I fortsatt samarbete med ABF har studiecirkeln, med start hösten 2014, samlat
ett tiotal personer varje vecka utom var tredje, då vi deltagit i klimatföreläsning på
Stadsbiblioteket. Första delen av cirkelmötet har ägnats böcker och artiklar, vid några
tillfällen föreläsning av inbjudna gäster, andra delen planer och strategier. Studiecirkeln har
haft karaktären av öppna möten, till vilka medlemmar och sympatisörer inbjudits via mejl.
Klimatföreläsningar. Föreningens föreläsningsserie fortsatte under 2015 med tretton
föreläsningar, som samlade 30-60 personer vid varje tillfälle. Samarrangörer som tidigare
ABF, Halmstads Stadsbibliotek och Hallandsposten. I korthet: Hälsoeffekter av
klimatförändringar (Tord Kjellström), Tång och alger (Lars Ohlsson), Vätgas och
bränsleceller (Bengt Hirseland), Koldioxidmager fjärrvärme (Sven Werner), Begränsning av
koldioxidutsläppet (Sigge Fleischer), Energi ur avfall (Urban Persson), Vår tid är nu (Svante
Axelsson), HEMs arbete för hållbar energiförsörjning (Lars Bernhardsen), Regionalt arbete
för klimatanpassning (Anna Modigh), Kommunens plan för klimatanpassning (Henrik
Oretorp, Ellinor Waldemarson), Paris 2015 (Jonas Bane), Energihushållning i bostäder (/Ulf
Johansson), Klimatpolitik och hållbar välfärd: vad kan vi lära av historien (Lena Sommestad)
Media. Klimataktion Halmstad har vid flera tillfällen uppmärksammats i lokalpressen, som
också publicerat ett flertal insändare från medlemmarna. Föreningens debattartiklar rörande
kommunens bristfälliga klimatanpassningsplaner har rönt stor uppmärksamhet.
Annonsering. Information om föreningen har funnits på Klimataktions hemsida och
lokalföreningens facebooksida. Riksföreningens folder om Klimataktion har spridits
tillsammans med lokalt utformad broschyr. Hallandsposten har inför varje klimatföreläsning
bistått med tvådagarsannonser i HP och Stadsbiblioteket har annonserat på biblioteken i
Halmstad samt via mejlutskick. Föreläsningarna har även aviserats med affischer ”på stan”
och på högskolan.
Riksföreningen. Fortlöpande kontakt har hållits med Klimataktion Riks. En av våra
styrelsemedlemmar har haft ansvar för riksföreningens hemsida.
KlimatSverige. Vi har anslutit oss till KlimatSverige och deltog i Stockholm vid bildandet av
nätverket i början av året och vid arbetsmötet i augusti - upptaktsmötet för den Globala
Klimatmarschen i Sverige. Klimataktion Halmstad samlade ett dussintal personer till
gemensam tågresa och manifestation i Göteborg 29/11, då 785 000 personer världen över
demonstrerade mot klimatförändringarna.

Sydsvenska klimatnätverket. Vårt deltagande i nätverksmötet i Helsingborg i januari
inställdes p.g.a. stormvarning och inställda tåg. Höstmötet i Ängelholm däremot samlade
många deltagare från Halland, Skåne och Blekinge.
Andra miljö- och klimatarrangemang. Vi deltog med bokbord på Återbruksdagen i juni
(Studiefrämjandet i samarbete med Stadsodling i Halmstad, Hallandsgårdens
experimentverkstad, Tillsammansodling i Linehedsparken och Ett hållbart Halland) och på
Fira Framtiden i november (Omställningsrörelsen och Studiefrämjandet). Vi var på
Klimathuset (Kulturhuset i Stockholm) i början av oktober under ett två dagar långt
klimatmöte i Naturskyddsföreningens och Stadsteaterns regi. Vi gjorde studiebesök i ett
passivhus i Halmstad. Vi genomförde, tillsammans med Naturskyddsföreningen och
Studiefrämjandet, ett arrangemang på Stadsbiblioteket den 19 november, när Riksteaterns
stafett Run for your life passerade Halmstad. Programmet innehöll framträdanden av Lena
Sommestad, Shora Esmailia och Kulturskolan, en paneldebatt med lokalpolitiker under
ledning av Anders Wirdheim, webbsändning från stafetten och visning av Naomi Kleins film
This Changes Everything.
Skola och högskola. I början av december medverkade vi i Munkagårdsgymnasiets studiedag
om globalisering. Senare samma månad intervjuades vi av studenter på Högskolan i Halmstad
om vårt engagemang i Klimataktion.
Riksdagspolitik. Hallands läns tolv riksdagsledamöter uppvaktades under våren. Alla utom
en S-ledamot och två SD-ledamöter ställde sig positiva till enkät med efterföljande intervju.
Partierna ligger tämligen nära varandra med undantag för MP, som har ett betydligt radikalare
klimatprogram än de övriga. (V har ingen representant i riksdagen från Hallands valkrets).
Ledamöterna har senare under året per mejl fått ny förfrågan angående respektive partis
klimatarbete. Den första september representerade vi Klimataktion Halmstad vid
Vänsterpartiets presentation i Riksdagshuset av Politik för en rödgrön omställning.
Kommunalpolitik. Klimataktion Halmstad har skickat skrivelser till Kommunstyrelsen
angående klimatberedskap respektive divestering samt lämnat yttrande över kommunens
energiplan, kommunens klimatanpassningsplan och kommunens detaljplan över Södra
infarten. Vi har deltagit i två paneldebatter med kommunalpolitiker, dels på Högskolan i
Halmstad 1/10, dels i samband med Run for your life i Halmstad 19/11. Såväl före som efter
Oretorps och Waldemarsons klimatföreläsning på Stadsbiblioteket efterfrågades våra
synpunkter angående kommunens klimatanpassning och vid föreläsningstillfället arrangerades
grupparbeten för åsikter från publiken. Förslag till kommunens energiplan presenterades vid
hearing i juni och i september inbjöds vi till Vänsterpartiet för synpunkter och diskussion om
denna och vårt yttrande. En annan inbjudan kom från Socialdemokraternas nystartade miljö
och energigrupp, där vi vid möte i juni informerade om vår förening.
Medlemsantal. Antalet medlemmar har under året ökat från 29 till 42. Därtill har vi ett
trettiotal s.k. sympatisörer.
Halmstad den 9 februari 2016
För styrelsen/Anne-Marie Bruno, ordförande

