
 

Medlemsbrev Klimataktion Februari 2014 
Gemensamt nyhetsmail från Klimataktion Riks och Klimataktion Stockholm. 

 

Kära medlem! 

Välkommen till ett Nytt år med Klimataktion. I år är det mycket som händer. Vi har 

två val, EU-valet i slutet av maj och riksdags- och kommunalvalen i september. 

Två ödesval när det gäller klimatet. 

 

Som du ser av programmet nedan planerar vi för många aktiviteter. En del är av 

informationskaraktär, andra är mer aktionsinriktade. Det är viktigt för oss att ha 

kontakt med dig. Kom väldigt gärna till årsmötena, för Stockholmsföreningen 26 

mars och för riksföreningen 30 mars, se nedan. I Stockholm planerar vi dessutom 

några särskilda medlemsmöten ibland kombinerat med "klimathäng" på Café 

Parallell. Det första redan är den 20 februari. 

 

Och du som inte hittat någon arbetsgrupp att engagera dig i, gå in på hemsidan 

och kolla igen, eller föreslå en ny grupp! Det behövs mer folk som jobbar bl a med 

redaktionsgruppen/hemsidan, kontaktperson Rikard Rehnbergh (e-

post:rikardrehnbergh@gmail.com) och med klimatfilmfestivalen, kontaktperson 

Katarina Nordenfalk (e-post: katta.nordenfalk@tele2.se) 

  

Vilka ska leda Klimataktion? 

Klimataktion har sitt årsmöte den 30 mars. Vi står inför ett spännande år med två 

val, och planer på intressanta klimataktiviteter under året. Vi från valberedningen 

vill gärna ha många förslag och idéer på personer till styrelsen för det kommande 

verksamhetsåret. 

 

Idag består styrelsen av två talespersoner, fem ordinarie ledamöter och två 

suppleanter. Antalet kan förändras om årsmötet tycker att det är lämpligt. 

 

Hör av dig så snart du kan med idéer och förslag, eller om du själv är intresserad 

av uppdraget. Ge oss gärna kontaktuppgifter till personer du föreslår 

telefonnummer och/eller mejladress. 

 

Om du vill får du gärna berätta något om vad det är som gör att du tänker på just 

den eller de personerna. Skicka informationen till tv@tvennstrom.se 

 

Valberedningen består av Torbjörn Vennström, Lina Hjorth och Arwid Lund. 
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Utlysning av 2014 års stipendier till Jan Carlsons minne 

Fram till den 28 februari kan medlemmar i Klimataktion nominera kandidater för 

stipendium. Vet du någon som ideellt och föredömligt verkat för Klimataktion 

och/eller föreningens hjärtefrågor, i Jan Carlsons anda? Mejla då in din 

nominering! 

 

Vi tar även tacksamt emot gåvor till Jan Carlsons minnesfond. Genom frikostiga 

gåvor kan fonden växa till en stark kraft i klimatarbetet! 

 

2013 fick Karin Gustavsson och Lars Almström stipendier, för långvarigt miljö- och 

klimatarbete. Läs mer om stipendierna och minnesfonden i bifogad PDF-fil eller 

på klimataktion.se/minnesfonden. 

Utlysning av stipendier till Jan Carlsons minne (12 KB .PDF) 

  

3 feb kl 19.00 på ABF, Sveavägen 41. Allthängerihop 

Visionsgruppens första seminarium våren 2014 på temat ”När larmen tystnar…”. Bo 

Hagstedt pekar ut systemfel och visar på ett holistiskt synsätt. Systemförändringar 

behöver analyseras som grund för omställningsarbetet. Bo är dramapedagog, 

organisationskonsult och aktiv i omställning Gävle. Inträde 60 kr varav hälften går 

till Klimataktion. 

Läs om hela vårens program och berättelser från Visionsgruppens lyckade 

klimatdag 18 jan på http://www.visionettklot.se/ samt på http://klimataktion.se/ 

  

11 feb kl 19.00 på ABF, Sveavägen 41. Planeringsmöte om 

kampanj för mer och bättre kollektivtrafik och mot byggande av 

Förbifart Stockholm 

Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm bjuder in ett stort antal miljöorganisationer för 

gemensamma diskussioner om strategi och planering av aktiviteter under valåret. 

Du som vill engagera dig i trafik- och samhällsplaneringsfrågor är hjärtligt 

välkommen. 

Kontaktpersoner: elisabeth.edsjo@bostadslaget.se och karin.wahlgren9@gmail.co

m. 

  

12 feb kl 18.30 på Solidaritetshuset, Tegelviksvägen 40. Välj 

Rättvisa Nu-turnén: Stockholmsgruppen har Idéstuga 
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Turnén Välj Rättvisa Nu startar i Malmö och Luleå den 26-27 april. Den 17-18 maj 

avslutas turnén i Stockholm. Det är veckan innan EU-valet den 25 maj. Vi 

planerar aktiviteter som handlar om Stockholm med koppling till de globala 

framtidsfrågorna.Kontaktperson: Torbjörn Vennström, tv@tvennstrom.se 

Läs mer på: www.globalrattvisa.nu 

  

20 feb kl 18.00 på Café Parallell, Hornsgatan 149. Medlemsmöte för 

Klimataktion Stockholm 

Tema: Aktiviteter i Stockholm under valåret, fortsättning på de strategiska 

diskussionerna från klimatlördagen på ABF den 18 jan. Fyllnadsval av 

valberedning. Vi bjuder på empanadas. Välkomna till Café Parallell som blir vårt 

”klimathäng” på prov under våren. T-bana Hornstull. 

  

3 mars kl 19.00 på ABF, Sveavägen41. Hur blir ekonomin hållbar? 

Visionsgruppens seminarieserie. Mikael Malmaeus och Torbjörn Lahti talar om vår 

tillväxtkrävande ekonomi, om dess regelsystem, drivkrafter och sociala strukturer, 

och om hur dessa måste förändras för att samhället ska bli mer socialt och 

ekologiskt hållbart. Mikael är doktor i miljöanalys och arbetar på Svenska 

Miljöinstitutet, Ivl. Torbjörn är konsult för miljökommuner. 

  

26 mars kl 19 på ABF, Sveavägen 41. Årsmöte för Klimataktion 

Stockholm, med inledning av en klimatforskare 

Den första kallelsen gick ut med medlemsbrevet i december. Motioner ska vara 

inne senast 5 mars, och skickas till: anita.leal@forsakringskassan.se. Dagordning, 

verksamhetsberättelse 2013 och verksamhetsplan 2014 kommer att läggas ut på 

Klimataktions hemsida senast två veckor innan årsmötet. 

  

15-16 mars på ABF, Sveavägen 41. Konferensen Välfärd och 

framtid – gemensamma lösningar för välfärden, jobben och 

klimatet 

Arr: Klimataktion tillsammans med en rad organisationer. Teman: Gröna Jobb och 

rättvis klimatomställning, Skatteparadis, New Public Management, 

Läs mera på www.valfardskonferensen.wordpress.com 

  

7 april kl 19.00 på ABF, Sveavägen 41. Jorden vi äter? 

Visionsgruppens seminarieserie. Vårt jordbruk och vår livsmedelsindustri styrs av 

en ständigt hårdnande konkurrens. Har detta system nått vägs ände? Hur ska vi 
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ställa om till närliggande produktion och levande landsbygd? Kring dessa frågor 

diskuterarGunnar Rundgren, en av KRAV´s grundare, bonde och författare. 

  

Nytt "klimathäng" i Stockholm, på Café Parallell, Hornsgatan 149 

T-bana Hornstull. Vi prövar under våren att träffas "på café" för att prata och 

umgås. Kanske om klimatfrågor, kanske om annat? Mat, fika och dricka finns att 

köpa. Inbokat under våren: 20 februari (se ovan), 10 april och 15 maj. 

  

 

Det indiska skolprojektet Klimatambassadörer Mumbai-

Stockholm har startat! 

Ett stort tack till alla er som bidragit till vår insamlingskampanj för att medfinansiera 

det för övrigt av Forum Syd (Sida-medel) finansierade projektet. Pengarna går till 

vår partnerorganisation Srushtdinyan i Mumbai. Nu fattas bara 1500 kr, pg 65 49 

47 – 1. 

  

 

Tvåfalt jubileum: Klimataktion och Halvera på Facebook! 

För några veckor sedan fick Klimataktions Facebooksida hela 1000 likes! 

www.facebook.com/pages/Klimataktion/162466473776556 Det vill vi fira med ett 

fyrfaldigt HURRA! Och med att be alla medlemmar och ”gillare” att bjuda in minst 

10 personer var att gilla sidan. Om alla tio gör det, är vi snart 10 000! 

 

Härom dagen öppnade vi Facebooksidan för Halvera utsläppen – Klimataktions 

och Jordens vänners kampanj inför valet 

2014. www.facebook.com/halvera.nu. Redan efter ett dygn var det över hundra 

personer som hade gillat sidan. Gå in och gilla den du med, och be dina vänner att 

gilla den också! 

  

Volontärer till konferensen Välfärd och framtid sökes! 

Konferensen Värfärd och framtid, som kommer att ha stort klimat- och 

hållbarhetsfokus. Det här meddelandet skickade arrangörerna av konferensen till 

Klimataktion: 

 

Konferensen ”Välfärd och framtid” i ABF-huset 15-16 mars närmar sig. Se 

hemsidanvalfardskonferensen.wordpress.com där du också kan anmäla dig om du 

inte redan gjort det. Det blir ett storslaget och rikt program. Vi vill sätta prägel på 
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valåret 2014. Vill du vara en del av detta? 

Global Rättvisa Nätverket bidrar med ett helt temablock om Gröna jobb och Rättvis 

klimatomställning - med nordiskt deltagande. 

 

Organisationsgruppen efterlyser nu frivilliga som kan få det praktiska att fungera. 

Vi hoppas att din organisaation kan sprida programmet och även bidra med 

frivilliga till konferensen. 

Vi behöver personer som kan: 

 Hjälpa till vid behov på seminarierna och är bra på teknik (ex vis att få power 

point och mikrofoner att fungera) 

 Fixa i ordning i salarna mellan seminarierna så det inte ser stökigt ut. 

 Bemanna informationsdisken 

 Ställa iordning stolar och bord - i salarna och för de bokbord som kommer att 

finnas där. 

Kan du åta dig någon eller några uppgifter hör av dig till Torbjörn 

Vennström,tv@tvennstrom.se. 

 

Meddela vilken eller vilka uppgifter du kan ta, och vilken/vilka tider du kan. Räkna 

med att det under båda dagarna handlar om tiden från cirka 9.00 – 17.00 i ABF-

huset. Vi delar givetvis upp dagarna i pass, men kan i nuläget inte ge en sådan 

indelning utan vill veta vilka som kan när, så gör vi sedan en fördelning av tider och 

uppgifter. Om du helst vill hjälpa till vid något speciellt seminarium, eller några, 

meddela det också, men vi kan inte lova att alla får sina önskeseminarier. 

 

Välkomna i mars! 

Organisationsgruppen genom Martin Villner och Torbjörn Vennström 

  

 

Det var allt vi hade att förmedla den här gången.  Vi ses!! 

  

 

 

 

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion. 
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