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Verksamhetsberättelse Klimataktion Halmstad, verksamhetsåret 2018. 

Övergripande 

2018 var ett valår. Våra vanliga föreläsningar på biblioteket ersattes under våren till en del av 

politikerdebatter i vår ansträngning att sätta klimatfrågan på valets dagordning. Torkan under sommaren 

ledde till en ny uppmärksamhet för klimatfrågan, som tyvärr ebbade ut just innan valet. Valet blev en 

besvikelse för oss klimatengagerade. Efter valet blev Greta Thunbergs skolstrejk viral och spred sig över 

världen, så också till Halmstad, där ”Fridays For Future” blivit en träffpunkt på torget. 

Årsmötet och styrelsemöten. 

Styrelsen har under året bestått av  Anne-Marie Bruno, Anders Bengtsson, Barbro Toftgård och Mathias 

Persson och Suzanne Näckdahl. Nils Werner och Maria Henriksson adjungerades till styrelsen. Christer 

Andersson och Göran Ericsson är valberedare, Stefan Hallander  revisor och Katharina Remvig 

revisorssuppleant.  Styrelsen har fungerat utan ordförande även detta år. Barbro har varit kassör,  Anders 

sekreterare, Mathias sammankallande och mötesordförande vid styrelsemötena, Anne-Marie  tales- och 

kontaktperson. Hemsidan har Anders och Mathias skött. Den nya styrelsen sammanträdde sju gånger och 

den gamla (före årsmötet) två gånger under 2018.  

Föreläsningar 

Föreläsningarna på biblioteket har varit en viktig aktivitet under flera år, och under våren hade vi först ett 

föredrag av Tomas Björnsson Lund med rubriken ”Drivkrafter för förändring”. På nästa föreläsning talade 

Gordon Strömfeldt från Gröna bilister om elbilar.  

Vi anordnade ett möte med samhällsbyggnadsutskottet där Bertil Andersson och Jennie Axelsson 

informerade om kommunens klimatberedskap.  

Vi fick chans att med kort varsel anordna en föreläsning  med klimatforskaren Kevin Anderson, som hade 

en cyklande föreläsningsturne  i juni. Föreläsningen hölls på engelska. 

Av höstens planerade fyra föreläsningar blev två inställda pga sjukdom. Ingmar Rentzhog höll föredrag om 

initiativet ”We don´t have time, ett blivande ”facebook för klimatet”.  Agronom Maria Henriksson talade 

om matens på verkan på klimatet, med fokus på nötkreatur. Staffan Laestadius inställda föreläsning kunde 

senare hållas i februari-19.   

Föreläsningarna har lockat en publik på 50-70 personer. Medarrangörer har varit Biblioteken i Halmstad, 

ABF, Naturskyddsföreningen och under våren även Hallandsposten. 

Med initiativ från biblioteket bildades under hösten ett nätverk för planering av klimatföreläsningar, och en 

planering gjordes för våren -19. I nätverket ingår representanter för biblioteken, europa direkt, klimataktion, 

naturskyddsföreningen, studiefrämjandet, ABF, högskolan, gymnasieskolan, länsstyrelsen och 

länsförsäkringar.  

Valet 

En arbetsgrupp genomförde en enkät till de politiska partierna. Gruppen ordnade tre debatter under våren på 

biblioteket, där två till tre politiska partier möttes varje gång. Alla fullmäktigepartier inbjöds och alla utom 

SD deltog. Det var ca 50 personer i publiken varje gång. Hallandsposten tog in en debattartikel av Nils 

Werner som gav lågt betyg åt politiken.  

Samme Nils var moderator vid en MP-debatt 2/8 på Österskans mellan Per Bolund (mp) och Ola Johansson 

(c)  
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Under de närmaste veckorna före valet hade vi ett tält på torget bredvid partiernas valstugor, med bokbord  

och broschyrer. Intrycket är att vi nådde ganska få människor. 

 Filmvisning 

En visning av Al Gores film ”En obekväm uppföljare” i Klarasalen med efterföljande diskussion lockade en 

publik på ca 50 personer.  

Som ersättning för David Anderssons inställda föreläsning visade vi Stina Oscarsons  film ”Att så ett frö av 

tvivel” för en publik på ett  trettiotal. 

Studiecirklar.  

Studiecirkeln på ABF har träffats veckan efter varje föreläsning/debatt/film 6 ggr på våren (säsong 8) och 5 

på hösten (säsong 9), med 4-9 deltagare varje gång. Halva träffen har ägnats föregående veckas föreläsning 

eller debatt, och resten av tiden diskussion om aktiviteter och klimatfrågan i stort.  

 

Ett försök att starta en ytterligare studiecirkel på studiefrämjandet har inte lyckats.  

Media och annonsering 

Två debattartiklar och några insändare i Hallandsposten har vi presterat under året.  

Hemsidan (Klimataktion.se/Halmstad)  är en undersida till Klimataktion riks och har under året informerat 

fortlöpande om våra aktiviteter. Den innehåller också en omfattande historik i form av länkar till filmade 

föreläsningar och insändare/debattartiklar.  

Facebooksidan används främst för att annonsera kommande evenemang, ibland genom betald annonsering. 

Vi startade en sluten facebookgrupp ”Klimat Halmstad” som i skrivande stund har 19 medlemmar. 

Hallandsposten har varit vår medarrangör sedan starten av föreläsningarna och bjudit på två annonser inför 

varje föreläsning, men upphörde med detta till hösten -18. Därför fick vi en ny kostnad för annonser och 

tvingades minska formatet och antalet annonser. I det nya samarbetet med ”Klimatet och vi” är 

Hallandsposten med, och kommer att bidra med ännu mera publicitet. Stadsbiblioteket har annonserat 

föreläsningarna på biblioteken i Halmstad samt via mejlutskick. Föreläsningarna har även aviserats med 

affischer.  

Riksföreningens folder om Klimataktion har spridits tillsammans med lokalt utformad broschyr.  

I valrörelsen spred vi också en klimatbilaga av Miljömagasinet. 

 

Medlemmar 

Antalet medlemmar har ökat. Enligt verksamhetsberättelsen 2017 var vi 50 medlemmar, och nu i februari-

19 har detta ökat till 78. 6 av dessa har dock inte betalat medlemsavgift på tre till fyra år.  

 

Övriga aktiviteter 

Några medlemmar deltog i länsstyrelsens miljömålskonferens i Varberg 26/1. 

Ca 15 medlemmar deltog i ett studiebesök på Lahomsbuktens VA. 12/2 
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En medlem informerade om Klimataktion på Simlångsdalens naturvårdsförenings årsmöte 25/2 

Några medlemmar deltog i invigningen av Folkets rum på Österskans 2/6, med bokbord och banderoll.  

Några medlemmar deltog i Klimatriksdagen 4-6/5 i Stockholm. 

Många medlemmar deltog i klimatmarschen 8/9 som arrangerades av Klimatsystrarna (medlemmar i 

Klimataktion). Marschen samlade ca 120 personer och uppmärksammades i Hallandsposten. 

Under kulturnatten 22/9 var flera medlemmar på Strandgatan 20 och informerade om klimatfrågan. 

En medlem deltog i länsstyrelsens dialogmöte 8/10 om konsumtion och klimatstrategi. 

Några medlemmar hade ett arbetsmöte 16/10 och diskuterade nya former för utåtriktat arbete. På mötet 

startades facebookgruppen Klimat Halmstad. 

Några medlemmar diskuterade en angelägen klimatartikel (Deep adaptation) på Waynes 18/10  

Flera medlemmar deltog med bokbord vid huvudbibliotekets Ekodag 17/11. 

Ett medborgarförslag om krav på fossilfri kommun 2030 mm överlämnades 7/12 till den politiska 

kommunledningen i samband med en fredagsmanifestation utanför rådhuset i november. I samband med 

detta intervjuades en medlem i TV4 Halland.  

Tre medlemmar bevistade fackförbundet Kommunals medlemsmöte och  informerade om klimatfrågan 

27/11 

Två medlemmar har representerat Klimataktion i det nybildade nätverket ”Klimatet och vi”, som under 

senhösten påbörjade planering av klimatföreläsningar. 

”Fridays For Future” på torget varje fredag startade i oktober. Genom att synas där och dela ut flygblad, 

stöttar vi Greta Thunbergs skolstrejk. Detta har bidragit till att nya människor engagerat sig, och även blivit 

medlemmar. Varje fredag är det mellan 15-30 personer som möter upp. Detta har uppmärksammats både i 

Hallandsposten och P4 Halland.  
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