Verksamhetsberättelse, Klimataktion Halmstad, verksamhetsåret 2016
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.
Årsmöte och styrelsemöten. Vid föreningens årsmöte 160316 valdes fem ledamöter (Anders
Bengtsson, Anne-Marie Bruno, Bertil Nilsson, Barbro Toftgård, Bruno Toftgård) och en
suppleant (Jenny Johansson). Ordförandekandidat saknades, varför ordförandeuppgifterna,
vid styrelsens konstitution 160330, fördelades på ledamöterna. Vid årsmötet valdes även
revisor och revisorsuppleant (Stefan Hallander respektive Katarina Remvig) och valberedning
(Christer Andersson och Suzanne Näckdal). Styrelsen sammanträdde 7 gånger under 2016.
Studiecirkel. Studiecirkeln har, som tidigare i samarbete med ABF, under våren träffats vid
13 tillfällen, under hösten 5. Antalet medlemmar uppgick till 17. Första delen av cirkelmötet
ägnades åt böcker och artiklar, andra delen planer och strategier.
Klimatföreläsningar. Föreningens föreläsningsserie fortsatte under 2016 med 11
föreläsningar, som samlade 30-60 personer vid varje tillfälle, vid ett tillfälle över 100.
Samarrangörer som tidigare ABF, Halmstads Stadsbibliotek och Hallandsposten, vid vissa
tillfällen även Cykelfrämjandet, Halmstads Naturskyddsförening, Simlångsdalens
naturvårdsförening. I korthet: Klimatkonferensen i Paris - framgång eller besvikelse? (Karin
Wahlgren), Cykla för klimat och hälsa (Lars Strömgren), Globaliseringens pris (Eddie
Olsson), Mat och klimat (Christel Cederberg), Växjö – Sveriges grönaste stad? (Bo Frank),
Att gå med lätta steg på jorden (Anders Krasse), Fossilfrihet på väg (Thomas B Johansson),
Kommunala initiativ för energieffektiva byggnader – gör de någon skillnad? (Nora Smedby),
Det onödiga klimathotet (Johan Ehrenberg), Klimaträttvisa och historiska utsläpp (Göran
Duus-Otterström), När kan vi nå hundraprocentig förnybar energi (Göran Sidén).
Media. Klimataktion Halmstad har vid flera tillfällen uppmärksammats i lokalpressen, som
också publicerat ett flertal insändare och debattartiklar från medlemmarna. Enstaka
debattinlägg och insändare har publicerats i rikspressen.
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.
Riksföreningen. Fortlöpande kontakt har hållits med Klimataktion Riks. En av våra
styrelsemedlemmar har, utöver vår egen, haft ansvar för riksföreningens hemsida.
Möjligheten att delta i Klimataktions många aktiviteter i Stockholm har för lokalföreningens
medlemmar under året varit begränsad, men vid riksföreningens heldagsutbildning till
klimatinspiratör i Göteborg i november deltog 6 av föreningens medlemmar.

Miljö- och klimatnätverk. Vi har under året deltagit i flera lokala arrangemang, i vissa fall
även medverkat i planeringen av dem. 6/3 deltog vi i Sydsvenska klimatnätverkets
heldagsmöte i Malmö och 16/4 var vi med på Naturskyddsföreningens klädbytardag. 18/6, vid
Återbruksdagen på Hallandsgården, deltog vi med bokbord, minidemonstrationer mot
Vattenfalls brunkolsförsäljning samt barnaktivitet (teckning och utställning). 22/10, under
Ekodagen på Stadsbiblioteket, ansvarade vi bl.a. för presentationen av lokala klädåtervinnare.
Politikerkontakt. I avsikt att följa upp våra tidigare kontakter med kommunpolitikerna i
Halmstad har partierna tillfrågats per mejl angående genomförda och/eller planerade
klimatåtgärder, men svarsfrekvensen har varit låg och påminnelserna flera. Även våra
förfrågningar angående besök i partigrupperna har mötts med ljumt intresse. Trots detta har
vi, i mindre format, träffat företrädare för flera politiska partier. Representanter från S och MP
har besökt oss i studiecirkeln. M respektive L har träffat en liten grupp från Klimataktion. V
har specifikt bett oss om synpunkter på kommunbudgeten avseende klimatet.
Granskningsyttrande om Södra infarten har skickats till kommunen. Kommunstyrelsen har
åter tillskrivits angående sina investeringar i fossil energi och i en annan skrivelse har vi
efterlyst konkreta planer för ett fossilfritt Halmstad samt uppmanat till ökad samverkan med
andra kommuner (klimatnätverk) för att snabbare nå målet. Våra debattartiklar och insändare i
lokalpressen har i hög grad rört kommunpolitik, som till exempel bostadsbyggandet och
Halmstads flygplats eller byggandet av Södra infarten, resecentrum och hamnen på
översvämningshotade områden. Men även rikspolitiska frågor har berörts som
flyget/flygskatt, Vattenfalls brunkolsaffär, Trafikverkets undangömda klimatrapport och
teknikutvecklingens betydelse i grön vision m.m. Till Klimataktions engagemang i
kommunala frågor hör också medlemmarnas studiebesök 15/11 i Halmstad hamn AB för
dialog med hamnledningen.
Medlemmar. Medlemsantalet har under året ökat från 42 till 48. Därtill har vi ett trettiotal
s.k. sympatisörer. Till vår stora sorg avled den 17 december 2016 en av våra mest aktiva
styrelsemedlemmar Bruno Toftgård.
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