
 

 

Minnesanteckningar från Uppsala Klimataktions medlemsmöte 2019-09-04 
Närvarande: Jan H. (ordf), Björn, Johan, Anneli, Martina, Marianne, Anders, Mikael, Tomas, Ulla, 
Astrid, Lena, Annmarie, Ingalill 
 

1. Föreläsningsserie 
18 september. Jonna från Medveten Konsumtion. Naturskyddsföreningen betalar arvode 
(kassör Hans Hiller). Jan moderator, Martina sköter kontakten. 
Passa på och flagga för klimatveckan 39 (FridaysForFuture) och miljövänliga veckan 40 
(SNF). Astrid förbereder en invit till diskussionsklubb. 
Martina undersöker Ekovandringar med Medveten Konsumtion 
 
Lena, Annmarie, Astrid, Tomas, Jan planerar vårens föreläsningar. 
 
2. Studiecirkel ”Den trotsiga jorden”/Clive Hamilton. Ingalill leder. 5 anmälda hittills. 18 
september sista anmälningsdag. 
 
Vidare funderar vi på att anordna en studiecirkel på grundläggande nivå (t ex Pär 
Holmgren ”Det minsta vi kan göra …”) senhöst eller vår … 
 
3. Biltrafik i centrum (Tomas). 
Fossilfrihet från utlovat av kommunen. Därför borde vi göra något åt trafiken. 
Privatbilfri zon, utsläppsfri zon, fossilfri zon (3 på varandra större ringar) 
 
Vi bildar en diskussionsgrupp för att bereda mer konkreta förslag: Ulla, Björn, Ingalill, 
Lena, Tomas 
 
4. Klimatfredag och Klimatveckan (20-27/9) 
Besluten fattas och organiseras efter strejkerna klockan 17 samt på 
klimatstrejkuppsala@gmail.com (skicka mejl och be att bli tillagd) 
Info (Marianne): Klimataktion gör ett extra utskick inför klimatveckan. Den 27/9 är den 
globala manifestationen 
 
5. Organisation 
Astrid kan jobba med Facebook-sidan. Jan gör Astrid till admin. 
Vi ordnar årsmöte till våren. Nästa möte drar vi igång förberedelser. 
Mikael kollar upp hemsidan (Klimataktion.se, vilken programvara/plattform, vilket 
innehåll), Lenas son kan förhoppningsvis sköta sidan löpande. 
Speca ner fler arbetsuppgifter till nästa möte 
 
6. Övriga frågor 
- researcher’s desk (Astrid) = forskare som sitter på offentliga platser (t ex Sergels torg) och 
svarar på allmänhetens frågor. Kan Klimataktion samarbeta? Hänger på om vi vilar på 
”empirisk grund”. Astrid undersöker frågan vidare. 
 
- Höstens mötesdatum: 2 oktober, 30 oktober, 27 november – på ABF klockan 18:30 
- (samt ev. julsamling 12/12) 
 
//Mikael 
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