Klimataktion Medlemsbrev

Ser det konstigt ut? Läs brevet i en
webbläsare

Klimatriksdagen 2018
Hej xxx
Vi vill tipsa om årets stora politiska event: Klimatriksdagen 2018! Klimataktion är en
av organisationerna bakom initiativet och nu släpper vi early-bird biljetter till våra
medlemmar!
Här är kortinformation om anmälan:
http://klimatriksdagen.se/anmal-dig/
Här är information om Klimatriksdagens politiska debatt 23 oktober i Stockholm:
http://klimatriksdagen.se/klimatdebatt-i-host/

Nu är det dags alla klimatvänner!
Bli en EARLY BIRD!
Vi jobbar hårt för att Klimatriksdagen 4 - 6 maj 2018 i Stockholm ska bli en
kraftsamling för att sätta klimatet högt på agendan under valåret 2018. Du
kan aktivt bidra till att säkra succén genom att redan nu anmäla dig som
deltagare. Som EARLY BIRD får du rabatt på konferensavgiften.
Anmäl dig och betala snarast – helst före årsskiftet. Då bidrar du aktivt till att
Klimatriksdagen blir den framgång vi alla vill se. Nedan berättar vi också om
hur du redan nu kan engagera dig i Klimatriksdag 2018.
Klimatriksdag 2018 är ett ambitiöst initiativ för att placera klimatet högt upp på
valagendan. Över 100 organisationer och företag och nära 300 enskilda har hittills
ställt sig bakom initiativet. Nu ber vi också dig om hjälp. Ett tidigt stöd från alla våra
klimatvänner gör det möjligt för oss att under hösten säkra den stora lokalhyran för
Aula Magna på Stockholms Universitet. Den uppgår till 300 000 kr, medel som vi
ännu inte fått in.
Vi ger därför en rabatt till alla tidiga anmälare – EARLY BIRDS - och
dessutom halva priset till alla ungdomar födda 1987 och senare. Den som så

önskar kan betala vid två tillfällen med en månads mellanrum.
Anmälan sker här via hemsidan. Du får en bekräftelse och en faktura till din epostadress. Det finns möjlighet att dela upp konferensavgiften i två inbetalningar. Detta
val anges i anmälningsrutan. För frågor: Karin
Wahlgren, karin.wahlgren@klimatriksdagen.se
Du som vill ge extra ekonomiskt stöd avstår från rabatten och betalar istället ett
annat, valfritt stödpris via anmälningslänken i detta brev – men betala gärna tidigt
du också. Stödbidrag kan för övrigt alltid sättas in på bankgiro 787 - 6394, plusgiro
74 88 44 – 8, eller swish 1233363439. Du kan också bli medlem i föreningen
Klimatriksdagen och få våra nyhetsbrev. Medlemsavgiften är 200 kr/år. Så här blir
du medlem.
Vad kostar det att delta vid tidig anmälan från nu fram till 31 december?
EARLY BIRD-rabatt Vuxen - 500 kr
EARLY BIRD-rabatt Ungdom - 250 kr
STÖD Vuxen - valfritt belopp över 500 kr
STÖD Ungdom - valfritt belopp över 250 kr
Efter nyår kommer priset preliminärt att ligga en till två hundralappar högre, och
fortfarande med ungdomsrabatt. Men först till kvarn, så passa på …….
Anmälan och betalning nu gäller hela Klimatriksdagen utom invigningsgalan
Fredagskvällen 4 maj planeras en fin och festlig invigningsgala som du kommer att
få en separat inbjudan till längre fram. Biljetterna till fredagskvällens invigning
betalas vid ett senare tillfälle, och ingår inte i den aktuella konferensavgiften ovan.
De som betalar konferensavgiften för resten av Klimatriksdagen får förtur till
biljetterna till 4 maj. Så boka in även fredagskvällen i almanackan om du vill vara
med på hela Klimatriksdag 2018!
Vad ingår i anmälningsavgiften?
Du får inträde till ett magnifikt, viktigt och roligt evenemang under två dagar 5 - 6
maj. Eventuellt kommer vi att börja med Klimatriksdagens aktiviteter redan på
eftermiddagen den 4 maj – dessa ingår i så fall också i avgiften. Du får tillgång till
spännande seminarier, berörande kulturinslag, aktivitetsforum för lokala grupper
och andra, givande utställningar med handfasta tips i vardagen. Du får också, inte
minst, möjlighet att påverka den svenska klimatpolitiken genom att delta i
motionsdebatter och rösta om de klimatförslag som ska lämnas till regering och
riksdag. Du får också förtur till fredagens invigningsgala. Förtäring som ingår är
lättare lunch lördag och söndag, kaffe, och förfriskningar. Programmet uppdateras
fortlöpande på hemsidan. http://klimatriksdagen.se/program/#riksdag
Kan du inte komma alla dagarna? Då får du överlåta biljetten till en vän. Tänkte du

gå på enstaka seminarier? I mån av plats kommer seminariebiljetter att säljas i
lokalerna i Aula Magna, Stockholms Universitet. Men för dem som har betalat hela
konferensavgiften ingår givetvis seminarierna. Vill du bara kolla på utställningar,
aktivistforum och annat trevligt omkring konferensen? Antagligen fritt inträde men
det är ännu ej bestämt.
Välkommen som deltagare på Klimatriksdag 2018 – Anmäl dig här!
___________________________________________
Detta händer under början av hösten 2017 med Klimatriksdagen
27 sept k 18 – Öppet möte för arbetsgrupper och utskott, Solidaritetshuset,
Tegelviksgatan 40, Stockholm.
23 oktober kl 18.30 – Klimatpolitisk debatt med riksdagspartiernas miljöpolitiska
talespersoner.
Tema: Parisavtalet, klimatlagen – och sen då? Immanuelskyrkan,
Kungstensgatan 17, Stockholm. Ett led i vår klimatvalkampanj inför valet i
september 2018. Samarr. med Fores och Immanuelskyrkan. Allmänheten inbjuds.
http://klimatriksdagen.se/klimatdebatt-i-host/
26 okt kl 18 – Öppet möte för arbetsgrupper och utskott, Solidaritetshuset,
Tegelviksgatan 40, Stockholm.

Kan jag delta i arbetet för att genomföra Klimatriksdagen?
Du kan delta och du behövs!








Skriv en motion! Eller starta en studiecirkel med likasinnade som kan leda
fram till en motion.
Planera för att din grupp ska delta i Klimatriksdagens Forum där
klimatengagerade från hela landet lyfter fram exempel på omställning och
hur man kan kämpa för den.
Delta i utskottsarbetet för att bearbeta motioner och förslag till
klimatprogram! Det finns 10 olika utskott efter ämnesområden: Energi,
Livsstil, Ekonomi med flera.
Var med i någon arbetsgrupp! Politik och påverkan, Ekonomi,
Kommunikation, Program, Engagemang med flera.
Kolla om din organisation har skrivit på som stödjare av KR och dess
värdegrund. Kolla om den kan betala in ett bidrag. Utöver lokal har vi
omkostnader för artister, resebidrag, annonsering och marknadsföring mm.

Ta gärna kontakt med någon av oss i föreningen Klimatriksdagens styrelse och

arbetsutskott.
Hjärtliga hälsningar från oss i Klimatriksdagens styrelse
Karin Sundby Nyköping, Ulrika Wilhelmsson Göteborg, Dan Baeckström Göteborg,
Torbjörn Vennström Stockholm, Peter Fritzon Linköping, Inger Björk Stockholm,
Markus Steen Växjö, Hans Holmgren Linköping, Karin Wahlgren Stockholm.

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

