Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015
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 hållbarare 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
hållbarare konsumtion hos Stockholmsregionens invånare.
Klimataktion Stockholm deltar också genom sina medlemmar aktivt i nätverket Klimatsverige. Flera
medlemmar deltar i de olika arbetsgrupperna inom nätverket. Det innebär att flera aktiviteter kan
komma att genomföras tillsammans med andra organisationer som deltar i nätverket.

Planerad inriktning på aktiviteter under 2014


Att delta i det nya organisationsnätverket KlimatSveriges arbetsgrupper och främja
samverkan och gemensamma aktioner.



Att arbeta för att förhindra en byggstart av motorvägen Förbifart Stockholm och arbeta för att
kollektivtrafik och cykeltrafik inom regionen ska prioriteras



Att verka för att kolkraftvärmeverket i Värtan avvecklas senast 2018.



Att arbeta för att regionala planer som rör energi, klimat, trafikplanering, cykling och
samhällsplanering i stort bör bevakas genom remissvar och liknande i syfte att minska
trafikens och bostadsbyggandets klimatpåverkan



Att bli bättre på att fånga upp nya medlemmar och engagera dem att arbeta i existerande
arbetsgrupper eller till att bilda nya. Eller att på annat sätt engagera dem i Klimataktion
Stockholms arbete.
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Att bedriva olika former av informationsverksamhet i form av seminarier, föreläsningar och
andra likande aktiviteter



Att anordna öppna möten och debatter i samarbete med ABF och andra organisationer för att
på så vis delta i samhällsdebatten



Att upprätthålla en utåtriktad verksamhet med bokbord vid olika arrangemang



Att anordna kulturaktiviteter med klimatanknytning, i första hand delta i genomförandet av
Klimatfilmfestivalen 2015.



Att fortsätta och utveckla samarbetet med den indiska miljöorganisationen Srushtidnyan och
med de svenska skolor som ingår i projektet.

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.

Energigruppen
Energigruppen har för närvarande inga planerade aktiviteter.

Trafik- och samhällsplaneringsgruppen.
Fortsatt bevakning av både den juridiska och politiska vägen att stoppa byggandet av Förbifart Stockholm.
Fortsatt engagemang i organisationsnätverket mot Förbifarten med bland annat gemensamma artiklar och
insändare. Uppvaktning av infrastrukturministern under våren angående Förbifart Stockholm. Eventuella
protestaktioner i samband med olika byggstarter kan bli aktuella.
Bevaka satsningar på olika trafikslag och beskriva på vilket sätt de underlättar eller försvårar att uppnå
klimatmålen och andra miljömål. Exempel: planer på en eventuell Österled, utbyggnad av T-bana och
annan kollektivtrafik, genomförande av cykelplanen för Stockholmsregionen, genomförande av
Framkomlighetsstrategin för Stockholm.
Bevakning av frågorna kring nedläggning av Bromma och utökning av Arlanda flygplatser, samt
kolkraftvärmeverket i Värtan. Både vad gäller Bromma och Värtan är Klimataktions ståndpunkt att den
aviserade nedläggningen bör tidigareläggas.

Informatörerna
Informatörerna i Stockholm ingår som en del i Klimataktions nationella Informatörsnätverk. Det har
det senaste året endast varit någon enstaka förfrågan om Klimatparty eller annan informatörsinsats.
Informatörsnätverket har fn inga planerade aktiviteter. Nätverket är för närvarande inaktivt pga
avsaknad av uppdrag, men kvarstår som en sändlista för utbyte av information och klimatkunskap.
Några av informatörerna deltar i andra grupper inom och utanför Klimataktion (Visionsgruppen,
KlimatSverige, Nätverket Stoppa Förbifarten med flera).

Visionsgruppen
Visionsgruppen kommer att ha fem seminarier på ABF under våren. Eventuellt kan det bli ett sjätte
seminarium. Diskussioner pågår inom Visionsgruppen och med ABF om höstens verksamhet.
Resultaten från det seminarierna kan användas till en studiecirkel under hösten. I studiecirkeln skulle
vi kunna ta upp ämnena ekologi, ekonomi, energi, omställning och övergången till ett nytt samhälle.
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Redaktionsgruppens blivande bok skulle också kunna vara ett underlag till studiecirkeln.
Redaktionsgruppen kan också vara med och planera upplägget på studiecirkeln. Ett annat förslag kan
vara att vi ett gemensamt gör ett ”klimatspel” tillsammans med olika grupper.

Kulturgruppen
Har för närvarande som planerad aktivitet att genomföra Klimatfilmfestivalen 2015

Globala gruppen/Indienprojektet
I november 2014 beviljade Forum Syd medel för en utveckling av projektet under 2015-2015, totalt 443
000 kr, med en egeninsats på 23 000 kr per år, som ska samlas in under perioden.
Ett nytt samarbetsprojekt startar våren 2015 mellan högstadiet på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck
och D.S. High School i Dharavi, Mumbais största slumområde. Deras första interaktion kommer
att ske i samband med Earth Hour lördag den 28 mars 2015, liksom skedde förra året mellan de
två gymnasieskolorna som ingick i projektet 2014. Vi kommer att leta efter en ny gymnasieskola
i Stockholm som vill vara samarbetsskola med en ny gymnasieskola i Mumbai. MD College och
Globala gymnasiet fortsätter sitt samarbete.
Diskussioner fortskrider mellan Klimataktion och den svenska paraplyorganisationen Framtidsjorden
om ett framtida samarbete som skulle innebära bl a att vår partnerorganisation Srushtidnyan kan
inlemmas under deras ”paraply” och bli medlemmar i deras South Asian Network. Det blir besök i
maj av tre medlemmar av teamet från Srushtidnyan, då bl a ett medlemsmöte/seminarium/indienkväll
ska anordnas, plus skolbesök och kontaktskapande med svenska NGOs. En uppföljningsresa från
Klimataktion till Mumbai planeras i november, vilket är ett krav från Forum Syd.

Skolgruppen
Gruppen ska försöka utveckla metoder och kontakter för att åstadkomma samarbete med några skolor
i Stockholmsområdet, med hjälp av Informatörerna och de erfarenheter som finns inom föreningen,
bland annat från Indienprojektet.

Bokcirkeln
Planerat är att i första hand läsa Naomi Kleins bok ”This changes everything” uppdelat i flera olika
tillfällen.

Stipendiefonden till Jan Carlssons minne
Ansvaret delas med riksorganisationen. Två stipendier ska utlysas och delas ut, och medlen förvaltas
på effektivaste sättet.

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. Styrelsen ansvarar för
bidragsansökningar för föreningen. Vid större arrangemang 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 måste fattas av styrelsen.

3

Slutord
Kampen för att rädda klimatet och framtiden förs på många fronter. Klimataktion Stockholm behöver
även fortsättningsvis försöka åstadkomma ett folkligt tryck på politiska beslut som rör regionen och
klimatfrågan i stort. Möjligheterna till samarbete med andra miljöorganisationer i klimatfrågan har
ökat betydligt genom det initiativ som togs av Klimataktion till organisationsnätverket KlimatSverige.
Ansvaret för att lyckas med det samarbetet ligger till stor del på Klimataktion Stockholms styrelse och
medlemmar,
Fler medlemmar behöver bli aktiva i arbetsgrupper, kampanjer och samarbeten, och fler
medlemsavgifter behöver komma in till riksorganisationen för att kunna finansiera utåtriktad
verksamhet.
Stockholm 2015-03-10
Styrelsen för Klimataktion Stockholm
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