
 

 

Klimataktion Medlemsbrev Ser det konstigt ut? Läs brevet i en 

webbläsare 

  

 

 

  

 

Maj 2017 
Hej xxx 

 

Som ni säkert vet blir situationen med klimatet bara mer och mer akut. Klimataktion 

arbetar helt ideellt med klimatfrågan. Trots oerhört begränsade resurser har vi det 

senaste året tagit initiativ till och varit en stor del i att arrangera klimatfilmsfestival, 

klimatmanifestationer i flera städer och ett stort antal seminarier och föreläsningar. 

För att kunna göra ännu mer behöver vi ert stöd! Vi ber dig därför att försöka 

värva fler medlemmar till Klimataktion. Ett bra sätt att göra detta är att ge bort 

ett medlemskap som present, eller helt enkelt att berätta om Klimataktion för dina 

nära och kära och se om någon vill stötta oss!  

Länk till medlemsregistreringen: http://klimataktion.se/medlem/bli-medlem/ 

  

 

Vill du vara med och driva vår nästa kampanj?    

Klimataktion planerar nu inför att driva en kampanj mot fossila subventioner. Vi 

håller på att ta fram materialet och gör efterforskningar. Om du vill aktivera dig och 

vara med och driva denna kampanj, hör av dig till oss på info@klimataktion.se    

 

Klubb ARTIVIST:  

Tisdag 30/5 @ Laika  Hornhuset  

På vårfinalen av Klubb ARTIVIST kommer vi läsa delar av Stina Oscarssons 

läsdrama “Att Så Ett Frö Av Tvivel”, gästas av Operaimprovisatörerna och 

Klubbclownen AvaTara. Tillsammans med gästerna utforskar vi de avgörande 

ögonblicken i människors engagemang. Här är evenemanget på Facebook.  

Nya Riks-styrelsen  

http://mailchi.mp/e811743ce832/hnmu7ylnqb?e=1d009a2c96
http://mailchi.mp/e811743ce832/hnmu7ylnqb?e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage1.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=49f940f75a&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=e3d343c4e6&e=1d009a2c96


 

Under årsmötet den 9 april 2017 valdes en ny styrelse. Jonas Bane blev omvald 

som talesperson, och Pia Björstrand valdes som ”nygammal” talesperson. Övriga 

styrelsemedlemmar är Ninna Gunnarsson, Hanna Örnskär, Eva Berlin, Tomas 

Lohammar, Inger Raaby, Peter Fritzon, Saga Kindstrand, Chris Lundberg, Roya 

Hakimnia och Paul Eriksson. Vi hälsar dem alla välkomna! 

 

Almedalen    

Klimataktion kommer inte delta i Almedalen detta år, men undrar om någon 

medlem ska dit och om du i så fall kan ta med flyers för Klimataktion? Kontakta i så 

fall Eva som har våra flyers: evalenaberlin@hotmail.com       

 

Ny föreningslokal   

Klimataktion har nu bytt lokaler. Vi har nu flyttat in i Solidaritetshuset 

på Tegelviksgatan 40 i Stockholm. 

 

Och för den som vill ha lite intressant sommarläsning: här är 

några intressanta artiklar:    

http://www.dn.se/kultur-noje/ kulturdebatt/ulf-danielsson- klimatkrisen-kommer-att-krava- blod-svett-och-tarar 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/dagens-vattenbrist-ar-bara-borjan-17306 

http://www.etc.se/kronika/individens-val-kommer-inte-att-radda-oss  

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!! 

 

Vårvarma hälsningar Klimataktion   
  

 

 

 

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion. 
Jag vill inte ha detta medlemsbrev    Ändra inställningar 
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