Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2017
Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform,
stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen för Klimataktion Stockholm är
dels ett styrdokument för föreningens styrelse, dels en vägledning för arbetet i föreningens
arbetsgrupper.
Grunden för Klimataktion Stockholms arbete är information, folkbildning, opinionsbildning
och påverkan på politiken när det gäller klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser.
Vårt arbete syftar till att mobilisera en kraftfull opinion för en snabb avveckling av det
fossila beroendet och en övergång till ett mer hållbart samhälle.
Hur de växande städerna på jorden hanterar klimat- och miljöfrågor är avgörande både för
vår och kommande generationer. Därför ska Klimataktion Stockholm vara inriktad på att
samla information och kunskap samt identifiera problem som ur klimatsynpunkt är
strategiskt viktiga i
Stockholmsregionen. Trafik, energianvändning, bostäder och hushållens
konsumtionsmönster är sådana strategiska frågor. Målet bör vara att driva fram en sådan
omställning av Stockholms infrastruktur att denna inte längre har negativ inverkan på
klimatet, liksom en omställning till mer hållbar konsumtion hos Stockholmsregionens
invånare.
Klimataktion Stockholm deltar aktivt nätverket Klimatsverige genom att flera medlemmar
arbetar i i dess olika arbetsgrupper och samordningsgrupp. Det innebär att en del av de
aktiviteter som Klimataktion Stockholm ansvarar för vid behov kommer att samordnas med
aktiviteter hos de övriga organisationer som ingår i nätverket. Klimataktion Stockholm kan
besluta delta i gemensamma aktiviteter som genomförs av andra organisationer.

Planerad inriktning på aktiviteter under 2017
•

Att arbeta för att kommunala och regionala planer som rör energi, klimat,
trafikplanering, cykling och samhällsplanering i stort bevakas genom remissvar och
liknande i syfte att minska klimatpåverkan från trafiken, bostadsbyggande,
konsumtion, med mera. Huvudfokus under året kommer att vara på Stockholms
stad och på dess klimatpolitik.

•

Att bedriva informations- och opinionsbildande verksamhet i olika former, såsom
seminarier, föreläsningar, studiecirklar m.m.

•

Att arbeta för att försöka förhindra bygget av motorvägen Förbifart Stockholm,
liksom starten på en östlig förbindelse, och arbeta för att kollektivtrafiken inom
regionen ska prioriteras och förbättras samt bli billigare för resenärerna.

•

Att fortsätta granska kolkraftvärmeverket vid Värtan och verka för att det
avvecklas så snart som möjligt.

•

Att rekrytera nya medlemmar, genom utåtriktad verksamhet samt genom att hitta
nya intresseväckande och kreativa mötes- och arbetsformer som kan attrahera nya
medlemmar. Att sträva efter att direkt engagera dem i existerande arbetsgrupper
eller uppmuntra dem till att bilda nya eller att på annat sätt engagera dem i
Klimataktion Stockholms arbete.

•

Att utveckla olika former av involverande aktiviteter för att aktivera de som redan
är medlemmar i Klimataktion Stockholm samt att se till att medlemmarna betalar
sina medlemsavgifter genom uppsökande verksamhet.

•

Att anordna öppna möten och debatter i samarbete med ABF och andra
organisationer för att på så vis delta i samhällsdebatten, och ha bokbord och
medlemsvärning vid dessa och andra publika arrangemang.

•

Att anordna kulturaktiviteter med klimatkoppling.

•

Att på olika sätt aktivt delta i arbetet inom nätverket Klimatsverige, bland annat
genom att stödja andra organisationers omställningsaktiviteter i Stockholm.

•

Att arbeta aktivt inom organisationen som jobbar med Klimatvalet 2018.

•

Att arbeta aktivt inom föreningen Klimatriksdagen 2018.

•

Att fortsätta som vängrupp till den indiska miljöorganisationen Srushtidnyan.

Arbetsgrupperna
Arbetsgrupperna är ryggraden i Klimataktion Stockholm. Medlemmarna uppmuntras att ta
initiativ till bildande av nya arbetsgrupper för sakfrågor eller stadsdels och kommungrupper,
som ligger i linje med Klimataktions plattform. Arbetsgrupperna har stor frihet att lägga upp
sin verksamhet. De bör rapportera till styrelsen och till medlemmarna via nyhetsbreven om
sina planer och verksamhet.
Samhällsplaneringsgruppen
Samhällsplaneringsgruppen koncentrerar sig på trafikfrågor genom Nätverket Stoppa
Förbifarten och Österledengruppen. Inriktningen på det fortsatta arbetet för att stoppa en ny
motorled är också att peka på behovet av alternativ t ex bättre och utökad kollektivtrafik, och
en bättre samhällsplanering som inte utgår från privatbilismen. Kontaktperson är Karin
Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com.

Stockholms stad-gruppen/Värtangruppen
En kampanj mot kolkraftvärmeverket i Värtan startade i maj 2016 tillsammans Jordens
Vänner, Fossil Free och Skiftet. I februari 2017 offentliggjordes en överenskommelse mellan
staden och bolaget som går ut på att kolet ska vara avvecklat till 2022.
Värtangruppen fortsätter att pressa på Fortum och politikerna, att ha dom under bevakning.
Dels för att garentera nedläggning 2022, men om möligt tidigarelägga denna. Vårt mål är
fortfarande 2018, för att en ändrad majoritet efter valet kan påverka nedläggningsdatumet.
Kontakter har tagits med ledningen för Värtanverket och en uppvaktning är planerad till mars
2017. Kontaktperson för gruppen är Karin Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com.
Indiengruppen
Verksamhetsutvecklingen inom den indiska partnerorganisationen Srushtidnyan består i
fortsatt pedagogiskt hållbarhetsarbete på tre landsbygdsskolor i Rathnagiridistriktet, samtidigt
som arbetet i sju Mumbaiskolor fortsätter. Därutöver fortskrider utbytet med svenska skolor.
Från och med 2017 får Srushtidnyan numera ekonomiskt stöd för sin verksamhet genom
föreningen Framtidsjordens ramavtal med Forum Syd. Avtalet gäller i fem år.
Inom Klimataktion-Stockholm har en så kallad vängrupp bildats. Dess huvudsakliga uppgift
är att bistå projektet samt att samla in bidrag från enskilda givare till den obligatoriska
"medfinansieringen". Kontaktperson för gruppen är Eva Avner, eva.avner@gmail.com.
Stipendiefonden till Jan Carlssons minne
Två stipendier ska utlysas och delas ut under 2017 och medlen förvaltas på effektivaste sättet.
Kontaktperson för fonden är Anders Berndes, andersberndes@gmail.com.
Kulturgruppen
Kulturgruppen har drivit Klubb Artivist på Restaurang Magnolia i Stockholm under hösten
2016. Till våren kommer Klubb Artivist att flytta till det betydligt rymligare Laika, där det
planeras klubbar varje tisdagkväll under april och maj. Denna gång är planen att ha ett ännu
mer uttalat tematiskt upplägg.
Utöver Klubb Artivist kommer Klimataktions kulturverksamhet troligen att inrikta sig på att
bidra till kulturinslagen under den kommande Klimatriksdagen samt att förhoppningsvis
presentera ett program till Kulturfestivalen i Stockholm senare i år. Kontaktperson för
gruppen är Samuel Jarrick, samueljarrick@gmail.com.
Medborgarutredningen
”Medborgarutredningen för ett samhälle inom jordklotets gränser” är Klimataktions stora
satsning när det gäller information, folkbildning, opinionsbildning och politisk påverkan,
inledningsvis med en rad seminarier och efterföljande studiecirklar. I studiecirklarna
bearbetades de frågor som seminarierna lyft upp med syfte att föreslå olika lösningar för att
uppnå ett hållbarare samhälle.

Stina Oscarson har varit ständig moderator och har utifrån materialet arbetat fram den text
som gestaltades av skådespelare i mars 2017. Planen är att hitta fler sådana former, såsom
film, under året. En form som passerar hjärnan och direkt berör hjärtat. Studiecirklarna
kommer även att redovisas i textform och lämnas till politiker och andra opinionsbildare.
Kontaktperson för Medborgarutredningen är Elisabeth Lundqvist, vilja_o@hotmail.com.
Bokcirkeln
Bokcirkeln fortsätter under 2017 med att varva intressanta TED-talks med literatur om
klimatfrågor och välkomnar nya deltagare. Senast lästes Per Espen Stoknes What we think about
when we try not to think about global warming. Kontaktperson för gruppen är Karin Wahlgren,
karin.wahlgren9@gmail.com.
Bokbordsgruppen
I samband med seminarier, föredrag, nätverksmöten och större sammankomster har
Klimataktion klimatrelaterade böcker till försäljning. Meningen är att erbjuda aktuell
fackliteratur, nyutkomna eller omtalade böcker för att ge information, väcka intresse, ge
tillfälle för fördjupning och stimulera till diskussion.
Vi har även börjat köpa begagnade böcker. Framöver skall vi försöka få tag i klimatrelaterade
böcker för ungdomar och barn. Det viktigaste för oss är inte att gå med vinst, men vi är glada
om det hela "går runt", dvs. bokbordet betalar sig själv och inte vållar Klimataktion extra
utgifter. Kontaktperson för gruppen är Christiane Fürnkranz,
christiane.furnkranz@gmail.com.
Biodiversitetsgruppen
Biodiversitetsgrupp är en grupp tänkt att bildas under 2017 som vill undersöka möjligheten att
starta ett skolprojektet och anordna ett seminarium. Kontaktperson är Nina Naim,
naim.nina@gmail.com.
Klimataktion Riks
Dessutom finns det några arbetsgrupper undern Klimataktion Riks som företrädesvis träffas
och arbetar i Stockholm. Klimatinspiratörsgruppen är en sådan. De tog under slutet av förra
året fram en utbildning för klimatinspiratörer som provats bland annat tillsammans med ABF i
Göteborg. Utbildning arbetas vidare på under året. Kontaktperson: Ninna Gunnarsson,
ninna.g@glocalnet.net.

Organisation och ekonomi
Styrelsen som väljs vid årsmötet har en samordnande roll. Styrelsen anordnar
medlemsmöten samt företräder föreningen utåt. Styrelsen har ansvar för information till
medlemmarna, främst genom samordning med riksorganisationen av medlemsblad via mail.
Vid större samarrangemang är ambitionen att deltagande föreningar ska dela på de
kostnader som inte täckts genom avgifter eller bidrag. Förtroendeuppdrag eller medlemskap
i nätverk är inte arvoderade. Medlemmarna uppmanas till frivilliga bidrag utöver

medlemsavgiften, för att kunna finansiera Klimataktions verksamhet. Beslut om utgifter för
föreningen fattas av styrelsen.

Slutord
Kampen för att rädda klimatet och framtiden förs på många fronter. Klimataktion
Stockholm behöver långsiktigt åstadkomma ett folkligt tryck på politiska beslut som rör
regionen och klimatfrågan i stort.. Ett nära och strukturerat samarbete med andra delar av
folkrörelserna som delar våra värderingar och vårt engagemang kommer att fortsätta inom
ramen för nätverket KlimatSverige. Klimatfrågan har på så sätt större möjligheter att nå ut
och få effekt. Men fler medlemmar behöver bli aktiva och fler medlemsavgifter behöver
komma in för att kunna finansiera den viktiga utåtriktade verksamheten.
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