Mars 2017
Hej Medlem!
Vi lever i marschernas tid! Uppladdning för globala manifestationen Peoples
Climate March och många kulturevenemang planeras när nya Klubb Artivist startar.
Nästa månad är det Årsmöte för riksorganisationen - Kom dit och var med och bygg
vår framtid, vi behöver fler engagerade!
Har du inte betalat medlemsavgiften själv? Titta längst ned i brevet..Först ut denna
månad har vi en vädjan till er alla våra medlemmar.
Betalningsstatistiken på våra medlemsavgifter sjunker tyvärr, och vi har svårt att
komma i kontakt med många av våra medlemmar. Varje persons insats på 200 kr
per år är ovärderlig för oss. Vi är en liten grupp på några engagerade personer som
jobbar med administrationen i Klimataktion och vi skulle behöva er hjälp att växa!
Var med och bygg din rörelse genom att värva en vän! Den här organisationen är
bara så stark som sina medlemmar, och det finns mycket vilja!.

Flygandet fortsätter öka och priserna fortsätter sjunka
SVD har publicerat en artikelserie om flyget som heter “Flyget som livsstil” där man
bland annat tipsar om hur man kan knipa åt sig förstaklass-platser till budgetpris.
Samtidigt lyfts klimataspekten in i varje artikel. Senast i lördags skrevs det om hur
lågprisflyget exploderat under senaste tiden, och flygresorna blir fler och fler, detta
trots den allmänna debatten om t.ex. Flygskatt och flygets klimatpåverkan. När
prisutvecklingen har sett ut som den gjort de senaste åren är det märkligt att
flygskatten målas upp som en orättvis branschdödare. Vi inväntar fortfarande det
slutgiltliga förslaget om en flygskatt från regeringen, men vi hoppas att vi kommer få
se en lösning som bättre styr utvecklingen i rätt riktning, samtidigt som man
uppmanar till att flyga så lite som möjligt.
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NY KAMPANJ MOT FOSSILGASTERMINALEN I GÖTEBORG
En fristående grupp klimatengagerade, Fossilgasfällan, har startat en
namninsamling och en kampanj mot byggandet av en ny fossilgasterminal i
Göteborg. Terminalen byggs för att flera förespråkade trycker på de stora
klimatvinningarna i att driva stora fartyg på s.k. LNG (Liquified Natural Gas)
gentemot dagens diesel, bl a skulle kväveutsläpp kunna minska med 85-90% och
koldioxidutsläppen med 25%, menar Göteborgs Hamn.
Kampanjgruppen avskriver den motiveringen med att det är fel att bygga ut
infrastrukturen för ett nytt fossilberoende, när vi vet att vi ändå måste bli helt
fossilfria.
Läs mer på http://www.fossilgasfallan.se/

“Att så ett frö av tvivel” av Stina Oscarsson

14 Mars kl 19.00-21.00 i ABF-husets Foajé på gatuplan, Sveavägen 41
Dramatikern och regissören Stina Oscarsson har skrivit en uppsättning texter
baserade på tankegångar som kommit upp under Medborgarutredningens arbete.
Tillsammans med 11 skådespelare anordnas en reading av manuset i foajén på
ABF-huset i Stockholm. Fri entré.

Klubb Artivist återvänder - nu på Laika i Hornstull
4 April kl 17.00-00.00 på Restaurang Laika i Stockholm
Höstens framgångar med Klubb Artivist på Café Magnolia var mycket uppskattat.
Nu planeras en ny uppsättning avslappnade kulturkvällar i klimatets tecken, med 8
inplanerade tisdagar under april och maj. Nytt för i år är att klubben har flyttat till
nya lokaler hos restaurang Laika, på andra våningen i Hornhuset, Hornstull i
Stockholm.
Första kvällen planeras till 4 april, då på temat: Vad är Artivism och vem håller på
med det?
Håll utkik efter hela progammet som publiceras på klimataktions facebook och
hemsida inom kort.

PEOPLES CLIMATE MARCH 29 April 2017 - UPDATE
I nuläget planeras marscher i Stockholm, Nyköping, Malmö och Göteborg. Fler
kommer tillkomma. De olika eventen kan man få information om via facebook-sidan
“Peoples Climate March Sweden”. Kontakta dom om ni vill anordna något lokalt på
er ort!

Klimatriksdagen 2018
4-6 maj 2018 planeras det ett stort klimatevent i Stockholm, med seminarium,
workshops, mötesplatser och behandlande av folkets lagförslag. 50 organisationer
har skrivit under värdegrunden och stöttar projektet. Motionstiden för klimatförslag
har nyligen beslutats, det blir 1 april 2017 – 1 feb 2018. Läs här om
huvuddragen: http://klimatriksdagen.se/motioner/

Klimatriksdagen växer enormt och det behövs folk som vill vara med i

planeringsarbete redan nu! Kolla in hemsidan eller facebooksidan för att komma i
kontakt med rätt arbetsgrupp.
Verksamheten går i nuläget enbart runt på donationer. Donera gärna en slant så
håller vi bollen i rullning fram till vi får större bidrag:
#20förklimatet - En tjuga för klimatet: Swisha 1233363439 så stöder du
Klimatriksdagens arbete! (Vill du bidra med mer än 20 kr så är det så klart hjärtligt
välkommet!)

Kontaktpersoner från Klimataktion: Torbjörn Vennström, tv@tvennstrom.se och
Karin Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com.

Kommande årsmöten i Klimataktion
- 27 mars kl 18 på ABF, Sveavägen 41. Årsmöte i Klimataktion Stockholm.
- 9 april kl 13 i Hälsans Hus, Fjällgatan. Årsmöte i Klimataktion, riksorganisationen.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan ett par veckor innan. Alla
betalande
medlemmar kommer att få en inbjudan via vanlig post, med information om
medlemsavgiften för 2017.

Din medlemsavgift för 2017
Har du redan betalt din medlemsavgift för i år tackar vi för det. Om inte:
Vi behöver din medlemsavgift för att genomföra Klimataktions verksamhet. Sätt in
den antingen via Klimataktions
hemsida: http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194
eller till Postgiro 468510 - 3 eller Bankgiro 286 - 2423.

Märk inbetalningen med ”medlem 2017” plus din e-mailadress (viktigt!), gärna även
medlemsnummer. Ditt medlemsnummer är: 20,289
Ordinarie medlemsavgift: 200 kr/år.
Studerande, sjukskrivna, pensionärer och ungdomar upp till 20 år: 100 kr/år.
Livstidsmedlem: 2 000 kr.

Har du flyttat och inte anmält adressändring till oss? Vi skickar bara ut ett utskick
per år med den viktigaste informationen om föreningen. Skriv din nya adress
till info@klimataktion.se.

TACK FÖR DITT STÖD
Styrelsen i Klimataktion

