Text till Medlemsbrev Klimataktion maj 2014

Maj 2014
Gemensamt nyhetsmail från Klimataktion Riks och Klimataktion Stockholm. OBS även andra
lokalgrupper bjuds in att delta i medlemsbrevet! Skicka in era aktiviteter eller annat, de kan tas in i
nästa medlemsutskick och på hemsidan. Skicka era bidrag till anders.lennartsson87@gmail.com
IPCC:s andra och tredje delrapporter har släppts. De är mycket viktiga dokument och visar förstås på
att situationen i världen är katastrofal och att vi alla måste fortsätta jobba med folkbildning och
påverkan på praktiskt taget alla nivåer och vid alla tillfällen vi kan. Bra tillfällen blir framför allt den
nationella samlingen Klimatriksdag 2014 i Norrköping 6-8 juni.
Och Klimataktions årsmöten är avklarade med all ära. Det finns nya styrelser för Klimataktion och de
lokalgrupper som väljer egna.

Samma talespersoner
Våra duktiga talespersoner Pia Björstrand och Samuel Jarrick står kvar under detta viktiga valår.

Ny styrelse Klimataktion Riks
Omvalda Ninna Gunnarsson, Inger Raaby, Katarina Nordenfalk. Nyvalda Anders Lennartsson, Tomas
Hjort, Karin Wahlgren. Ersättare: Pia Björstrand och Samuel Jarrick.

Ny styrelse Klimataktion Stockholm
Omvalda Anita Leal, Eva Avner, Rikard Rehnbergh, Brenda Corghi, Anders Berndes. Nyvalda Marianne
Johansson och Christophe Banning.

Två nya stipendiater för Jan Carlssons minnesfond
fick sina diplom och varsitt utbildninsstipendium på årsmötet 30 mars: Johanna Lakso ochTorbjörn
Vennström. Saxat ur motiveringarna:
Johanna är en av grundarna av Push Sverige, en ungdomsorganisation med inriktning på miljö-,
klimat-, hållbarhets- och rättvisefrågor, som med hjälp av Internet och sociala medier snabbt
har spridits över landet och på kort tid vuxit till en betydelsefull aktör inom klimatområdet. Hon
har som ordförande för Push Sverige engagerat ungdomar och fört fram deras röst i debatten,
bland annat genom arbetet med hållbarhetskonferensen Power Shift Sverige. Hon har även
pushat folk att arbeta med klimatuppdrag och varit aktiv i mängder av klimatskrik, som fått stor
uppmärksamhet både på Internet och i olika medier, i Sverige och utomlands.

Torbjörns ständiga kamp för klimatet sker med en stor kunskap och generositet. Kanske är han
Klimataktions mest aktiva medlem och han har genom åren varit ett viktigt stöd i många av
Klimataktions aktiviteter. Han är en omvittnat god föreläsare, vilket kommit till stor nytta i hans
engagemang inom Klimataktions informatörsnätverk, där han har varit kontaktperson och med
engagerade föreläsningar fått många personer att ta aktiv ställning i klimatfrågan. Hans stora
nätverk inom både det ideella samhället och politiken har han använt till gagn för intressanta
samarbeten, vilket drivit på Klimataktions verksamhet och ständigt förnyat den. Ett sådant
exempel är Globala Rättvisenätverket.

http://klimataktion.se/minnesfonden/

En ny lokalavdelning håller på att bildas i Halmstad
Två medlemmar i Halmstad, Anders Bengtsson och Anne-Marie Bruno, har tagit initiativ till att bilda
en lokalavdelning. I samarbete med Stadsbiblioteket, ABF, Klimataktion och Klimatriksdag 2014 hölls
ett uppskattat seminarium i april. Föreläsare var Samuel Jarrick, talesperson för Klimataktion, och
Annika Elmqvist, initiativtagare till Klimatriksdagen. Arrangemanget refererades i Hallandsposten.
Den 22 maj hålls nytt möte i Halmstad för att bilda lokalavdelning, om tillräckligt intresse finns. Vi
önskar lycka till med det.
Några andra medlemmar runt om i landet som känner sig inspirerade att göra som Anders och AnneMarie? Klimatrörelsen behöver organiseras och stärkas, om inte nu, så när?
http://klimataktion.se/2014/05/02/halmstad-klimatmote-pa-biblioteket/

IPCC har släppt sina andra och tredje delrapporter i april
Det har väl inte undgått den klimatengagerade. Den första släpptes i september 2013, och det blir
ytterligare en sammanfattande rapport i höst. Viktig information och viktiga argument för oss alla,
som vi behöver i folkbildnings- och påverkansarbetet.
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationelltmiljoarbete/Multilateralt-samarbete/IPCC/IPCCs-femte-utvardering-AR5/
http://www.ipcc.ch/

Nu rensar vi i vårt medlemsregister!
Klimataktion har hittills inte avslutat medlemskap för personer som inte betalat avgiften, om
personen inte uttryckligen bett oss göra det. Vi har sett ett värde i att få skicka information om
vad föreningen gör till så många klimatengagerade som möjligt.
Nu är det ändå dags att göra en rensning. Föreningen har funnits i sex år och vi behöver göra
registret mer hanterbart. Därför kommer vi att avsluta medlemskapet för alla som inte betalat
avgift sedan före 1 januari 2010.

Är du osäker på om du betalat medlemsavgiften går det bra att fråga om det på adress
info@klimataktion.se. Om du vill betala in avgiften för 2014 hittar du information här:
http://klimataktion.se/bli-medlem/
Klimataktion är en liten förening som driver sin verksamhet med medlemmarnas avgifter, gåvor
och engagemang. Vi lyckas ofta göra mycket med små resurser. Så om du vill stödja oss genom
att fortsätta som medlem är det mycket välkommet och gör stor skillnad. Och prata med dina
vänner och bekanta om att de borde bli medlemmar!

Klimatuppdragen tillsammans!
Klimatfrågan engagerar och oroar människor. Många frågar sig vad man kan göra. Och många
privatpersoner har anmält sig till Klimataktions klimatuppdrag. Nu är en studiehandledning på
gång i samarbete med ABF, för att kunna göra Klimatuppdragen tillsammans i en studiecirkel.
Det kan bli så mycket roligare och mer inspirerande att göra dessa förändringar med stöd av
andra som också vill göra samma resa.
Tanken är att träffas en gång i månaden i fyra månader för att lära tillsammans och av
varandra, inspirera och inspireras, dela glädje och svårigheter. Om deltagarna vill kan gruppen
fortsätta efter de första fyra träffarna.Studiehandledningen beräknas vara klar i början av juni
och cirklarna kan köra igång under hösten. Intresserad? Kontakta ABF på din ort.

Visionsgruppens seminarieserie När larmen tystnar fortsätter i höst
På ABF Stockholm var det den 5 maj en ekonomisk Battle med Staffan Laestadius som Battle
ledare. I två ronder möttes sju personer med idéer om en annorlunda eller ny ekonomi.
Medverkande var: Kåre Olsson, Mikael Malmeus, Christer Sanne, Oscar Kjellgren, Lars Aleus
och Tom Strömberg. Denna annorlunda debatt kan du nu följa om du går in på Visionsgruppens
egen hemsida, www.visionsettklot.se.
Höstens första seminarium 1 sept kommer att handla om Hur ser en hållbart stad ut? Mer info
om det längre fram.

Dagens elever – morgondagens samhällsbyggare
Visionsseminarium som riktar sig till personal i grundskola och gymnasium, plus
klimataktionsmedlemmar som jobbar med eller vill jobba gentemot skolan. Medverkan från
Wolfgang Brunner. Prel 27 okt. Obs endast efter anmälan, Kostnad 100 kr. För mer information
kontakta Elisabeth Lundqvist, vilja_o@hotmail.com

På gång framöver…………….

EU-valet 25 maj
Glöm inte att gå och rösta – och rösta på de kandidater som arbetar bäst för klimat- och
miljöfrågorna förstås!.
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/rapporter/Bryr_sig_dina_EU-politiker_om_miljon.pdf
http://www.natursidan.se/nyheter/undersokning-eu-politikernas-miljohansyn/

Klimatriksdag 2014 i Norrköping 6-8 juni – gemensam samling för Klimataktion dag 1
Det här är kanske sista tillfället det här året att påverka riksdagspolitiken i mera klimatrimlig riktning.
Du som ännu inte anmält dig, gör det! Vi behöver bli 1000 deltagare, minst. Du som tillhör en
organisation som ännu inte uttalat stöd, se till att ni stödjer denna folkriksdag!
http://klimatriksdag2014.se/
Vi vill gärna ha en samling för alla medlemmar i Klimataktion för att uppdatera oss på vilka av oss
som är där, vilka arbetsgrupper vi ingår i, om vi ska göra något särskilt utöver det mm. Vi samlas på
Tyska torget framför rådhuset på fredagen 6 juni 16. Håll utkik efter Klimataktions banderoll eller
rollup! Du som reser dit, meddela oss gärna så vi vet hur många och vilka vi är. Skicka ett mail till:
anita.leal@forsakringskassan.se
Annika Elmqvist, initiativtagare till Klimatriksdag:
Det har kommit in 225 motioner. Alla motioner kommer att överlämnas till representanter för
riksdagspartierna och deras ungdomsförbund, tillsammans med listan på de sex som fått flest röster.
Det viktigaste just nu: Att få folk att verkligen åka till Norrköping! Och att anmäla sig så fort som
möjligt. Viktigt för oss som arrangörer och viktigt för att få ut budskapet.

Förmöte om Klimatriksdag för medlemmar i Stockholm den 22 maj kl 18.30
Lokal: ABF Stockholm Ölandsrumet 5 tr. För att vara lite förberedda planerar vi ha ett möte där vi
diskuterar motioner mm. Kontakt Elisabeth Lundaqvist, vilja_o@hotmail.com

Klimatval 2014 – valstuga i Stockholm??
Klimataktion Stockholm ska försöka åstadkomma en valstuga med klimat och miljö som tema, att
finnas på något torg sista månaden innan valet 14 september. Syfte: att visa att klimatfrågan måste
väga tungt i valet och att vi är många som vill ha en skarpare klimatpolitik. Vi söker därför samarbete
med andra miljöorganisationer och vill ha kontakt med medlemmar som vill vara med och jobba med
detta i en arbetsgrupp. Preliminärt möte den 12 juni. Anmäl ditt intresse till eva.avner@gmail.com,

eller vilja_o@hotmail.com. Ni medlemmar i andra delar av landet som planerar något liknande, hör
gärna av er!

Tack för oss! Glom inte skicka in era planerade aktiviteter till nästa medlemsbrev i juni-juli.
Styrelserna för Klimataktion riks och Klimataktion Stockholm
http://klimataktion.se

