
 

 

Minnesanteckningar från Uppsala Klimataktions medlemsmöte 2019-10-02 
Närvarande: Jan H. (ordf), Björn, Martina, Anders, Mikael, Tomas, Astrid, Lena 
 

1. Klimatlätt. Linnea Häggström (kommunen) presenterar kampanjen. Adam Wallin från 
Naturskyddsföreningen deltar och berättade om erfarenheter från en förening. 
Samarbete mellan en rad organisationer (Sensus, Chalmers, m fl). Minska klimatpåverkan 
från konsumtionen. Svalna-appen är en viktig del av kampanjen – vi fick en 
demonstration. 
Naturskyddsföreningen kompletterar i sitt deltagande med tips och initiativ för att leva 
mer hållbart (mingelkvällar, online-forum mm) 
16 oktober klockan 16-18 ”Hur fixar vi klimatet med maten” – panelsamtal, mat och 
mingel. 
Vi ser (några av oss) vissa brister med appen, som vi diskuterade. 
 
Vi informerar i nästa medlemsbrev (inklusive Naturskyddsföreningens initiativ) och på 
annat sätt. Samt funderar på att framöver ordna ett seminarium (föreläsning?) om olika 
klimatkalkylatorer. 
 
2. Föreläsningar. Närmsta föreläsningen är Martin Hedberg 16 oktober. 
Facebook-event mm fixar Mikael. Tomas har kontakt med Martin. Mikael är moderator. 
Jan svarar för bokbordet. Astrid fixar present. 
 
Vårens föreläsningar. Jan och Annemarie träffade biblioteket. De är allmänt positiva och 
kan betala två föreläsararvoden. Ehrenberg och Jonstad är påtänkta. 
Föreläsningsgruppen har förtroendet att göra ett urval. 4 dagar är bestämda: onsdagar 29 
jan, 26 feb, 25 mars och 22 april. 
 
3. Flygfritt 2020. Astrid och Anders informerar. Vill ha 100 000 underskrifter. Löftet i 
kampanjen är att de som skriver under avstår om det blir 100 000 underskrifter … 
 
På lördag klockan 11 på Gamla Torget, flygprataraktivitet mm.  
 
4. Fridays for future – reflektioner från kampanjveckan. 
Lite för lång tid, mest folk runt klockan 15, men programmet började klockan 17 då hade de 
flesta gått. Men bra uppslutning trots allt. 
 
5. Organisationsfrågor. 
Hemsidan. Mikael försöker fixa ett innehåll och kommunicera med webbredaktörerna. 
Gustav (Lenas son) kan sköta uppdateringar och Mikael och Lena kommunicerar om detta. 
Länk till senaste medlemsbrevet kan läggas upp. 
 
Facebook: Mer bildinnehåll är önskvärt. Lite foton från föreläsningar (kan tas från Björns 
filmerna). 
 
Årsmötesfrågor bordlägges till nästa möte. 
 
6. Övriga frågor 
Marianne och Ulla beredda att dra i frågan om studiecirkel på basnivå (ej här idag) 
 
Uppföljning av konsumtionsföreläsningen. Lite strul med kommunikationen i förväg. 
 
Astrid försöker igen med diskussionsgruppen efter nästa föreläsning. 
 



 

 

Diskussionen om bilfri innerstad har inte förts konkret i gruppen sedan förra mötet, men 
vi beslöt att bjuda in Per-Eric Rosén från Uppsala Cykelföreningen till nästa medlemsmöte 
för att prata om hur man hanterat biltrafiken i Gent, som nämns som förebild. 
 
//Mikael 


