Medlemsbrev Klimataktion Mars 2014
Välkommen till Klimataktions årsmöte på riksnivå söndagen den
30 mars 2014 kl 13–18!
Vi håller till i Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6 i Stockholm (T-banestation
Gamla Stan). Det blir en innehållsrik dag med en skön mix av nytta, nöje och
gemenskap!
Kl 13 börjar årsmötesförhandlingarna, då vi ska välja ny styrelse, prata om året
som gått och planera kommande verksamhet. Handlingar för årsmötet kommer att
finnas på hemsidan från mitten av mars. Alla medlemmar har rösträtt. Har du inte
betalat medlemsavgift för 2014 går det naturligtvis bra att göra det på plats.
Kl 15 bjuder föreningen på fika och kören Trots Allt sjunger.
C:a kl 15.30 fram till kl 18 ägnas dels åt gruppvisa diskussioner, dels åt ett
estradsamtal mellan Annika Elmqvist och Staffan Laestadius, på temat vad/vilka
som förändrat världen. Annika kommer även att berätta om den kommande
Klimatriksdagen.
Annika Elmqvist är illustratör och författare och har tidigare varit med i
Klimataktions styrelse. Annika är också initiativtagare till Klimatriksdag 2014, som
kommer att äga rum i Norrköping 6-8 juni i år. http://klimatriksdag2014.se/ Staffan
Laestadius är professor i industriell omvandling på KTH och aktuell med boken
”Klimatet och välfärden”. Staffan är även senior rådgivare åt Global
Utmaning.http://www.globalutmaning.se/
Kl 18 har vi bokat Mäster Olofsgårdens kafé. Den som vill är varmt välkommen att
stanna på vegansk buffé, priset är 100 kr. Det kommer även att finnas vin, öl och
alkhoholfritt i baren till själkostnadspris. Mingel och överraskningsgäst utlovas!
Anmäl senast den 25 mars om du vill stanna och äta buffé,
tillninna.gunnarsson@klimataktion.se.
(Anmäl även gärna om du bara kommer att delta under dagen, till samma epostadress.)

Är du orolig för framtiden? Vill du att politikerna ska ta
klimatfrågan på större allvar? Stöd Nätverket Global rättvisa nu!

Världen kommer allt närmare en oundviklig klimatkatastrof, med en skenande
global uppvärmning. Vi har bara några år på oss att ställa om till mer hållbara
utsläppsnivåer av växthusgaser, men hittills har inte mycket hänt. Våra politiska
partier tycks mer inriktade på våra plånböcker än på de globala frågorna, trots att
Sternrapporten visar att det även ekonomiskt lönar sig att satsa på att minska
riskerna för ytterligare klimatförändringar eftersom skadorna av
klimatförändringarna kommer att kosta samhället mångfalt mer än vad det kostar
att åtgärda utsläppen nu. Vi vill också lyfta frågan om en rättvis omställning, så att
inte de grupper som är mest utsatta drabbas hårdast.
Nätverket Global Rättvisa Nu (GRN) – ett nätverk med bland annat
organisationerna Jordens Vänner, Klimataktion och Latinamerikagrupperna kommer under våren att resa runt i Sverige för att lyfta klimat- och rättvisefrågan
inför valet. För att nå ut till så många som möjligt behöver vi din hjälp! Om du vill
ge ett bidrag för att få upp klimatfrågan på agendan, sätt in ett bidrag (minst 50 kr)
på bankgiro 376-3000 så snart som möjligt. Märk bidraget med GRN. Eftersom vi
alla arbetar frivilligt går pengarna oavkortat till kostnaderna för turnén och till att
sprida budskapet till så många som möjligt! Ditt stöd är viktigt!!

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

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion.

