
Verksamhetsberättelse Klimataktion Halmstad.  

Verksamhetsåret 2014 
 

På initiativ av några halmstadsbor arrangerades i samarbete med ABF och Halmstads Stadsbibliotek 

ett allmänt möte 140423. Inbjudna talare var Samuel Jarrik, talesman för riksföreningen Klimataktion 

och Annika Elmqvist, ordförande för Klimatriksdag 2014.  

Intresse framkom för bildandet av en lokalavdelning, Klimataktion Halmstad, vilket skedde vid ett 

nytt allmänt möte 140522. En styrelse bestående av fem ledamöter valdes och ett konstituerande 

styrelsemöte hölls i direkt anslutning till mötet.  

Styrelsen sammanträdde vid ytterligare fem tillfällen under hösten. Tre öppna medlemsmöten 

genomfördes. Antalet medlemmar i föreningen uppgick till 29.  

Föreningen har fokuserat på fördjupning och spridning av kunskap, nätverksbildning och 

politikerkontakt, vilket skett via studiecirkel, föreläsningsserie, insändare, radiointervju, sociala 

medier, kontakt med andra miljö- och klimatrörelser samt politikerenkäter.     

Studiecirkeln, i samarbete med ABF, samlade 11 personer. Svante Axelssons bok Vår tid är nu. Tio 

hoppfulla perspektiv på klimatkrisen användes som underlag.  

Föreningens klimatföreläsningsserie 2014-2015 på biblioteket inleddes under hösten med två 

föreläsningar, om solenergi (Lars Andrén) respektive vindkraft (Göran Sidén). Föreläsningarna 

samlade 30-40 personer var gång. Samarrangörer var ABF, Biblioteket och Hallandsposten.   

Föreningen har vid flera tillfällen uppmärksammats i Hallandsposten, som också publicerat det stora 

flertalet av medlemmarnas insändare.  

Information om föreningen har funnits på Klimataktions hemsida och lokalföreningens facebooksida.  

Klimatriksdag 2014 i Norrköping, där fyra av föreningens fem styrelseledamöter deltog, gav goda 

möjligheter till kontakt med andra klimatgrupper. Sydsvenska klimatnätverket bildades, dock utan 

tillfälle till möte under hösten. 

Lokala representanter från Naturskyddsföreningen, Omställningsrörelsen, Cykelfrämjandet. 

Ekofrämjarna och Bilpoolen har inbjudits till föreningens medlemsmöten och redogjort för sina 

respektive verksamheter. På motsvarande sätt har Klimataktion Halmstad deltagit i Ekodagen i 

Halmstad, Svante Axelssons föreläsning i Falkenberg och nätverkets KlimatSverige upptaktsmöte i 

Stockholm samt informerat om verksamheten vid besök på Högskolan i Halmstad och i kommunens 

dagverksamhet, Clavis. Fortlöpande kontakt har hållits med Klimataktion Riks, främst genom en av 

styrelsemedlemmarnas engagemang i styrelsen och riksföreningens hemsida.  

Inför valet gjordes besök i valstugorna. Vidare uppvaktades företrädarna för samtliga politiska partier i 

kommunen med en enkät åtföljd av ett personligt sammanträffande. Resultatet återgavs kortfattat i 

Hallandsposten. Föreningen deltog samtidigt i Klimatval 2014, där riksdagskandidaternas inställning 

till Klimatriksdagens sju utvalda motioner efterfrågades. I likhet med övriga Sverige blev 

svarsfrekvensen mycket låg. Av 25 tillfrågade halländska kandidater svarade endast 5.  
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