
 

 

Minnesanteckningar från Uppsala Klimataktions medlemsmöte 2019-05-21 
Närvarande: Jan H., Marianne O.-O., Mikael M., Tomas L., Anneli E., Martina E., Astrid A, 
Ulla T., Lena Vinterbäck., Björn E, Anders B. 
 
1. Manifestation fredag 24/5 

Global Strike for Future på Forum-torget. Landshövdingen och fysikern Ulf Danielsson, 
Jackie Sjödin, Staffan Lindberg m fl kommer att tala. Vera Röös m fl anordnar. 

Namninsamling för att Uppsala kommun ska tillkännage ”klimatnödläge” och upprättar en 
handlingsplan och budget. Texten skickas ut med minnesanteckningarna. 

2. Höstens aktiviteter 

- Föreläsningar 
o Fyra föreläsningar för hösten är planerade. 
o Naturskyddsföreningen stöttar det första evenemanget 18 september 

(Jonna Elofsson Bjesse, Medveten konsumtion) ekonomiskt (3.500:-). 
o 16 oktober Martin Hedberg, extremväder, klimat och framtiden. Biblioteket 

stöttar med arvode 
o 13 november – fastigheter och byggnader klimatpositiva. Person från 

Vasakronan (Anna Denell). 
o 11 december, en psykolog (Ira Sundberg) om varför vi gör så lite när vi vet så 

mycket 
o Inför VT 2020 kommer biblioteket att avsätta ett författararvode, som vi 

troligen kommer att anlita David Jonstad för. 
o Vi vill gärna koppla aktiviteter i kombination med föreläsningarna. 

Martina kollar med Medveten konsumtion om de har idéer; Astrid 
funderar också vidare kring detta. Tanken: att mobilisera aktivitet. 

- Eventuellt kör vi igång en studiecirkel om ”The Defiant Earth” efter första 
föreläsningen 

- Möten 
o 4 september, 2 oktober, 30 oktober, 27 november – Mikael bokar ABF 
o Möjligen julknyt 12 december – inte spikat. 

3. Rapporter 

- Klimatprotokollet 

Jan rapporterar; Man närmar sig övergripande utsläppsmål för perioden 
2018-2020, vill utgå ifrån vetenskapens krav. 3 alternativ – 7, 10 eller 14 
procent per år, därefter 14 % per år till 2030 vilket ger fossilfritt. Jans 
tolkning är 10-15 % per år fram till 2020, därefter 14 % per år. 

- Klimatlätt 

Marianne rapporterar. Kommunen satsar på att nå ut till sina medborgare 
genom appen ”Svalna” – skulle ha blivit klart i våras, men blev klar först helt 
nyligen och Marianne var på ett frukostmöte när den lanserades. 

Vi bjuder eventuellt in Linnea Häggström för att berätta om detta i 
samband med vår första föreläsning om Medveten konsumtion i höst. 
Martina kollar dock först med föreläsarna om det är ok. 

4. Klimatfaktaflygbladet 

Ulla filar på text. Jan gör ett förslag på formulering om avsändare. Därefter kollar vi med 
ABF. 



 

 

5. EU-valet 

Karin har skrivit några debattartiklar, bl a i samarbete med trainees, och en artikel 
inskickad till UNT där vi väntar på besked. 

6. Uppsala trafik 

Tomas undrar vad kommunen kan göra, en utsläppsfri zon i centrala Uppsala. Någon 
politiker säger att det finns någon sorts likabehandlingsprincip som hindrar detta. 

7. Hur vi fungerar ekonomiskt 

Ninna Gunnarsson från Riks undrar hur vi fungerar ekonomiskt, och om vi kan ge tips till 
andra lokalföreningar. Mikael svarar Ninna. 

8. Anders idé 

Slå ett slag för praktisk aktivism, i form av klistermärken. 

 

//Mikael 


