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Hej Medlem   
 
Här kommer en påminnelse om Klimataktions årsmöte – alla medlemmar i hela landet är välkomna! 
Och peppning inför det stora klimateventet i vår– Peoples Climate March den 29 april. Plus andra 
kampanjer som ni hört om förut och kan uppdatera er på. Var med – vi behövs allihop! 
 
 

Välkommen till Klimataktion årsmöte 2017 i Stockholm den 9 april kl 13 – 17 

Plats liksom förra året är vi på Hälsans Hus, Fjällgatan23 i Stockholm. Alla tider utom starttiden är 
cirkatider. 
 
13- 16.00 Årsmötesförhandlingar. 
Vi redogör för verksamhet och ekonomi, diskuterar vart Klimatakion ska lägga sitt krut under det här 
verksamhetsåret som redan börjat, väljer ny styrelse, revisorer och valberedning. All respons och 
feedback behövs. Alla årsmöteshandlingar hittar du på hemsidan: 
http://klimataktion.se/event/arsmote-klimataktion-riks/ 
 

ca 14.30 – 15.00 Fikapaus och mingel med Bicycle Beat! 

 
16.00- 16.30 Stipendieutdelning från Jan Carlsson stipendiefond 
Två pristagare presenteras av juryn.  
 

March for science 22 april 

Lördagen den 22 april 2017 planeras March for Science äga rum i mer än 400 städer runt om i 
världen. Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap 
och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängteras att vetenskapen inte 
känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet. 

Vetenskap är inte bara för forskare. Vetenskap är en viktig del i det som utvecklar vår värld och berör 
därför oss alla. Genom historien har vetenskapliga framsteg ifrågasatts när de har utmanat rådande 
sanningar. Idag ifrågasätts många vetenskapsmän som arbetar mot klimatförändringarna. 
Klimataktion stöder den här aktionen då vi anser att det, särskilt i den tid vi nu lever i, är viktigt att 
samhället stöttar vetenskapen och också följer vetenskapliga råd om hur vi ska ta hand om vår jord! 

I Sverige planeras för manifestationer i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Läs mer 
på  https://www.marchforscience.se/ 

 

PEOPLES CLIMATE MARCH 29 april  

kl 14.30 på Norra Latins skolgård i Stockholm– program med talare och artister 

http://klimataktion.se/event/arsmote-klimataktion-riks/
http://marchforscience.com/
https://www.marchforscience.se/stockholm
https://www.marchforscience.se/goteborg
https://www.marchforscience.se/uppsala
https://www.marchforscience.se/


kl 16.00 avmarsch för Peoples Climate March till Norrmalmstorg 

Den 29 april manifesterar vi tillsammans för en hållbar framtid. Över hela världen samlas människor 
för att visa motstånd mot den klimatförnekande regimen i USA och mot andra krafter som vill 
bromsa omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle. 

Vi vill ge ett kraftfullt och hoppfullt svar genom manifestationer i Stockholm och på andra platser i 
Sverige. Vi har spännande talare och artister på gång. Vi har engagerade organisationer och aktivister 
som mobiliserar. Nätverket KlimatSverige mobiliserar och följande organisationer stöder ekonomiskt 
och på andra sätt: Fossil Free Sverige, Greenpeace, Jordens Vänner, Klimataktion, Stormvarning m fl. 

Banderollverkstäder arrangeras av Greenpeace 9 april och 23 april kl 13-19 på deras verkstad 
Svarvarevägen 13 Orminge. Meddela gärna deltagande innan till till Ivan.oljelund@greenpeace.org  

Hjälp till med att dela ut flyers och affischer eller anmäl dig som volontär! Se kontaktuppgifter på 
KlimatSveriges hemsida: http://klimatsverige.se/ 

Läs på Facebook på vilka andra platser som Peoples Climate March kommer att äga rum: 
https://www.facebook.com/events/1879461595623993/ 

 

Klubb Artivist – nu på Laika Hornstull 4 april och tisdagar framåt 

Tisdagar under april och maj med start 4 april på temat Vad är artivism, och vem håller på med det? 

Restaurant Laika, andra våningen i Hornhuset, Hornstull i Stockholm. Håll utkik på kalendarier och 

hemsidan. 

 

KLIMATVALET för ett fossilfritt hållbart Sverige 2030 har möte 5 april 

Möte 5 april kl 18.30 på ABF Stockholm, Sveavägen 41. 

Vid Klimatsverige-mötet 11 februari var vi många som visade intresse för att medverka i kampanjen 
KLIMATVALET för ett fossilfritt hållbart Sverige 2030. Kampanjen har tagit sina första steg i och med 
att 10 lokalgrupper runt om i Sverige nu anslutit sig.  
Se här: http://klimatsverige.se/klimatvalet/  

Vi har också tagit fram en aktivitetsguide för medborgarförslag och lokal debatt som finns på 
hemsidan. Den är under vidareutveckling. Nu är det dags att sprida engagemanget och vi vill gärna ha 
med dig i en träff där vi hjärnstormar och processar idéer om hur vi går vidare. Målet är ju att ha 
lokala rörelser synliga och aktiva i kommunerna under valåret 2018 och till Klimatriksdagen 4-6 maj i 
Stockholm. Kontaktperson: Torbjörn Vennström, tv@tvennstrom.se 

 

Möt Indienprojektet 24 och/eller 26 april 

mailto:Ivan.oljelund@greenpeace.org
http://klimatsverige.se/
https://www.facebook.com/events/1879461595623993/
http://klimatsverige.se/klimatvalet/
mailto:tv@tvennstrom.se


24 april kl 18-20 Seminarium på ABF i Stockholm, Sveavägen 41, med bl a Prashant Shinde, ledare 
för Srushtidnyan som är Klimataktion Stockholms partnerorganisation i Mumbai.  

26 april kl 18 – 21 Social evening på Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, tillsammans med 
Klimataktions medlemmar och Framtidsjordens andra vängrupper.  

 

Klimatriksdagen 2018 – kom med och jobba eller stöd genom medlemskap 

Aula Magna på Stockholms universitet 4 -6 maj 2018. Skriv in det datumet i almanackan. Nu är det 
cirka 70 organisationer som ställt sig bakom. Arbetet med programmet och med att utforma det 
demokratiska och kulturella innehållet framskrider men det behövs mera folks som jobbar och håller 
i olika trådar, bland annat arbeta med motioner och utskott, ragga pengar och skriva ansökningar och 
mycket annat. Du kan bli medlem för 200/år som enskild och stötta på så sätt. Kontaktperson: Karin 
Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com 

http://klimatriksdagen.se/om/#medlem_sektion 

 

Vårhälsningar från styrelsen! 
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