
 

 

April 2018 
Hej medlem 

 

Obs! Förnya ditt medlemskap innan du försvinner!   

Snart träder den nya dataskyddslagen, GDPR, i kraft, och vi kommer då att behöva 

radera alla de medlemmar som inte längre betalar medlemsavgiften från vårt 

register. Klimataktion är en förening där alla arbetar helt ideellt. Alla 

medlemsavgifter går därför direkt till det viktiga klimatarbetet. Vi behöver verkligen 

många medlemmar och ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta sprida information, 

hålla seminarier, debattera och lyfta klimatfrågan, så glöm inte att betala 

medlemsavgiften för 2018! Om du är ny medlem kan du betala 

här:https://simplesignup.se/private_event/13978/bc551bae0a 

Som tidigare medlem betalar du genom att in sätta in summan (200 kr för vuxna, 

100 för studenter pensionärer mfl) på Postgiro 468510-3 eller Bankgiro 286-

2423. Märk inbetalningen med ditt medlemsnummer och namn.    

Klimataktions årsmöte    

Klimataktion hade årsmöte på ABF den 18 mars 2018, där vi firade att Klimataktion 

fyllde 10 år med en tillbakablick på föreningens bildande och ett bejublat 

musikuppträdande av Klimataktions talespersoner, Jonas Bane och Pia Björstrand. 

  

Vi har nu valt en ny styrelse, bestående av följande personer: 

Samuel Jarrick, talesperson 

Pia Björstrand, talesperson 

Linnéa Steen 

Ninna Gunnarsson 

Per Ribbing 

Janine O’ Keefe 

Paul Eriksson 

Hanna Österlund 

Hanna Örnskär 

Analice Martins 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklimataktion.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dceb46f15f7455b1810fa71c3b%26id%3Df9786d9aa0%26e%3D1d009a2c96&data=02%7C01%7C%7C183b4f1aa35748abe4be08d5a55bd9ba%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636596736269167634&sdata=4f%2B0WXHqBw30KTBvddTHF8m0Sq%2B0%2F62L0xMScjVaFDw%3D&reserved=0


 

    

 

Kampanj      

Årets kampanj; Rensa i Fossilrabatten, fortsätter. Kolla gärna in den på vår 

hemsida (www.klimataktion.se) eller facebook, och skriv under vår namninsamling 

på https://www.mittskifte.org/petitions/rensa-i-fossilrabatten.    

  

 

Klimatriksdagen    

Nu är det snart dags för Klimatriksdagen! Klimataktion kommer naturligtvis att 

finnas på plats och hoppas att många av våra medlemmar också deltar. Det är ett 

oerhört spännande program, som du kan läsa mer om påwww.klimatriksdagen.se. 

Glöm inte att anmäla dig!     

 

Tillsammans för klimatet - med sång!    

Som avslutning på Klimatriksdagen den 6 maj sker klimatmarschen Tillsammans 

för klimatet kl 15.30 från Humlegården. 

https://www.facebook.com/events/400279700435253/ 

Alla är varmt välkomna, inte bara de som har deltagit i Klimatriksdagen. Som extra 

pepp planeras allsång av den här sången: http://youtu.be/XGgBtHoIO4g Den är 

enkel och slagkraftig. Öva på den hemma eller kom på sångworkshop utanför 

Klimatriksdagen med talespersonerna Pia och Samuel under utefestivalen, 

lördagen den 5 maj!   

 

Klimattimmen       

Fores, i samarbete med bl a Klimataktion, bjuder in alla riksdagspartier till en 

djupgående diskussion där ett parti åt gången får stå upp för den förda 

klimatpolitiken och ge sina klimatlöften för kommande mandatperiod.Alla 

klimatpolitiska talespersoner frågas ut av Fores vd Mattias 

Goldmann och Madeleine van der Veer, ansvarig för samhällspolitik på 

Världsnaturfonden WWF. Panelsamtalen ingår i en serie under våren 2018 där alla 

riksdagspartier får svara på frågor om hur de har agerat i riksdagen samt ge sina 

vallöften i klimatfrågan. Läs mer och anmäl dig på http://fores.se/klimattimmen/    
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