
Verksamhetsberättelse 2017-2018 för Klimataktion 

Varje verksamhetsberättelse utgör med nödvändighet ett urval av de aktiviteter en 

förening och organisation har bidragit till. Så även i detta fall.   

 

Styrelsen 

Till talespersoner och ordinarie styrelseledamöter valdes vid årsmötet år 2017 Pia 

Björstrand och Jonas Bane. Till övriga styrelseledamöter valdes Ninna Gunnarsson, 

Inger Raaby, Peter Fritzon, Eva Berlin, Hanna Örnskär, Tomas Lohammar, Inger 

Raaby, Peter Fritzon, Roya Hakinimia, Paul Eriksson, Chris Lundberg och Saga 

Kindstrand.  

 

Inger Raaby och Jonas Bane utsågs till firmatecknare av styrelsen. Mikael Skärlund 

har varit kassör. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 11 möten. Styrelsearbetet har 

bestått i att stötta Riksorganisationen och lokalorganisationerna, arbetet med 

Klimatriksdagen, kampanjer och evenemang. Styrelsen har lagt stort fokus på hur 

man ska kunna öka medlemsantalet och samarbetet inom Klimatsverige.  

 

Klimatinspiratörer 

Klimataktion har tillsammans med ABF ordnat 5 klimatinspiratörsutbildningar på 

olika orter under år 2017.  Klimataktion har också tagit fram ett studiecirkelpaket i 

samarbete med ABF.  

 

Arbetsgrupper och projekt 

 

Klimatuppdragen  

Klimatuppdragen för lågtröskelaktivism som Ninna Gunnarsson och Pia 

Björstrand har ansvarat för, har fortsatt. Antalet medlemmar uppgår nu till ca 400.  

  



 

 

People’s Climate March 

Klimataktion var en av de drivande organisationerna bakom People’s Climate 

March som genomfördes på flera svenska orter i april 2017 och samlade över tusen 

personer sammanlagt.  

 

Talespersonerna 

Jonas Bane och Pia Björstrand har varit aktiva med ett flertal debattartiklar i 

aktuella klimatfrågor, bland annat i tidningarna Expressen och Aftonbladet. Pia 

Björstrand har intervjuats i radio (P 1, programmet Konflikt) och Jonas Bane har 

uttalat sig i flera viktiga frågor som fossilgas och klimatprocesser vilket bland annat 

har omskrivits i ETC. Han har även gjort en debattvideo om flygskatten på 

Aftonbladet och intervjuats av Fria tidningen. Talespersonerna har också deltagit i 

en artikel om Schyssta pensioner tillsammans med ett flertal andra organisationer, i 

syfte att få bort investeringar i fossil energi från AP-fonderna och andra 

pensionsbolag, samt deltar i kampanjen Klimathandling där partiernas 

klimathandlingsplaner följs upp inför valet, och där vi medverkat i en 

uppmärksammad debattartikel.  

 

Övriga aktiviteter 

- Klimataktion har fortsatt arbeta för samarbete mellan miljöorganisationer 

genom Klimatsverige. Klimatsverige har bland annat ordnat People’s 

Climate March och är ett viktigt samarbetsorgan för att ordna 

Klimatriksdagen.  

- Klimataktion deltar i Pow-wow för klimatet, som är ett samarbete mellan 20-

30 miljöorganisationer inför valet 2018,  

- Klimataktion deltar i regeringens samrådsmöten kring klimatfrågan,  

- Klimataktions lokalavdelningar, medlemmar och informatörer har hållit ett 

flertal föreläsningar och seminarium på olika orter i landet,  

- vi har stöttat Bicycle Beats musikturné på skolor, för att väcka liv i 

ungdomars medvetande om hållbarhet,  

- vi har stöttat Vasaloppsåkare för snön, en aktion mot den nya flygplatsen 

som ska byggas i Sälen.  



 

Ekonomi 

Ekonomin har varit god under året och Klimataktion har därför haft möjlighet att 

stötta olika klimatprojekt. 

 

 

Medlemmar 

Vi har nu 374 betalande medlemmar. Antalet har gått ner med 6 st från förra året.  

 

Lokalavdelningar 

Klimataktion har idag verksamma lokalavdelningar i Stockholm, Uppsala, Sundsvall 

och Halmstad.  

 

Lokalavdelningen i Uppsala har under 2017 arrangerat sju program/föredrag på  

stadsbiblioteket under rubriken 'Klimatpolitik i praktiken'. Avdelningen är drivande 

i nätverket Klimatval Uppsala 2018, som samlar Uppsalas miljöföreningar i syfte att 

förmå kommunpolitiken att faktiskt förverkliga kommunfullmäktiges beslut från 

dec 2015 att Uppsalas kommungeografi ska vara fossilfri 2030. Nätverket har 

hittills haft fyra samtal med ledande kommunpolitiker, och planerar en enkät till 

partierna, debattartiklar och en offentlig politisk debatt.  

 

Lokalavdelningen i Stockholm är starkt engagerad i Klimatriksdagen och har i 

samarbete med Klimatriksdagen ordnat en mängd seminarier, t ex gällande Klimat 

och Hållbart jordbruk och Hållbar matkonsumtion, Ekonomisk tillväxt, Klimat och 

Etik och Klimatförnekelse. KA Stockholm arbetar aktivt för en grönare trafik-

situation, t ex genom Nej till Förbifarten.  

 

I Sundsvall har avdelningen hållit en klimatinspiratörsutbildning för intresserade. 

De har haft ett offentligt evenemang med Staffan Laestadius som pratade om 

”Fossilfritt Sverige 2030- är det möjligt”?. Avdelningen har diskuterat vad man kan 



göra i Klimatvalet och hållit en studiecirkel: Driv på Klimatpolitiken med ett 10-tal 

personer, vilket förhoppningsvis går över i praktiskt opinionsarbete.  

 

Klimataktion Halmstad har i samarbete med ABF, Hallandsposten och 

Stadsbiblioteket arrangerat en föreläsningsserie på biblioteket i Halmstad med 

många intressanta seminarium.  

 

Klimataktions styrelse gm Pia Björstrand 


