
Klimataktion medlemsbrev 

 

Januari 2015 
 

 

Här kommer ett medlemsbrev till alla medlemmar. 

 

Välkomna till uppstartsmöte i Stockholm 7 februari för nätverket 

KlimatSverige  

   

Sedan idéverkstaden den 15 november har samordningsgruppen arbetat fram en 

grund för ett klimatnätverk som vi kallar KlimatSverige. Ett förslag till syfte och 

värdegrund har tagits fram och arbetet med att utforma en webbplats är i full gång 

underwww.klimatsverige.se. Övriga arbetsgrupper i Stockholm har sina första 

möten under januari. Möten har också hållits i Göteborg och i Helsingborg. 

  

För att nätverket KlimatSverige ska bli starkt behöver de personer och 

organisationer som arbetar aktivt med klimatfrågan i Sverige vara med. Därför 

bjuds representanter för organisationer, samt de som deltog på idéverkstaden in till 

ett uppstartsmöte där vi kommer att presentera nätverket och webbplatsen, samt 

rapportera hur arbetet har gått vidare i arbetsgrupperna. På mötet kommer vi att 

diskutera KlimatSveriges syfte och värdegrund samt den praktiska utformningen av 

nätverket. 

  

Läs mer och förslag till värdegrund: http://klimataktion.se/event/stockholm-

valkomna-till-uppstartsmote-for-natverket-klimatsverige/ 

  

Tid och plats: 7 februari kl 12.45-16.00 på ABF-huset, Sveavägen 41 i 

Stockholm. 

Anmälan senast 30 januari med namn och mejladress 

till: kontakt@klimatsverige.seKontaktpersoner: Linda 

Grolander, linda.grolander@gmail.com och Karin 

Wahlgren,karin.wahlgren9@gmail.com 

  

Årsmöte i Klimataktion Riks 29 mars kl 13-17 

  

Lokal och övriga detaljer meddelas i nästa medlemsbrev i februari och på 

hemsidan. Medlemmar, nätverk, arbetsgrupper eller lokalavdelningar som vill ha 
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ett ärende behandlat vid årsmötet skriver en motion (förslag) som ska vara 

styrelsen tillhandasenast 1 mars. Maila motionen till info@klimataktion.se. 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan senast 15 mars. 

  

http://klimataktion.se/om-klimataktion/foreningen/arsmote-2015/ 

   

 

Nominera till Klimataktions Riks styrelse uppmanar 

valberedningen 

   

Inför årsmötet 29 mars är det dags att nominera kandidater till styrelsen, och 

posterna som talespersoner. 2015 är ett viktigt klimatpolitiskt år. Vi hoppas därför 

kunna rekrytera en större och bredare styrelse för Klimataktion. Vi vill gärna ha fler 

yngre, fler från andra orter än Stockholmsområdet, fler män, större etnisk och 

social mångfald i styrelsen. Tveka inte, nominera! 

Formulär för nominering finns på Klimataktions hemsida, se ovan. Mejla sedan 

dina nomineringar till Torbjörn Vennström, tv@tvennstrom.se  Valberedningen 

består av Torbjörn Vennström, Elisabeth Lundqvist, Lina Hjorth, Johanna Lakso 

  

 

Tack alla ni som betalat in medlemsavgiften för 2015! 

     

Du som ännu inte hunnit ombeds göra det, helst senast 1 februari. Viktigt veta 

vilken budget vi har att röra oss med när vi tar beslut om verksamhetsplan för 2015 

på årsmötet! 

Ditt medlemsnummer är: 20,289 

Det går att genomföra inbetalning av medlemsavgiften även utan numret, men för 

att vara säkra på vem som gjort inbetalningen ser vi helst att du fyller i det. 

Medlemsavgiften är 200 kr per år, 100 kr för arbetslösa, studenter och 

pensionärer, 500 kr för företag och organisationer. Livslångt medlemskap 2000 kr. 

Sätts in på plusgiro 46 85 10-3, Klimataktion.  

Det är också enkelt att betala direkt via hemsidan. Betalningen går igenom även 

utan medlemsnummer, men fyll i för säkerhets skull, se ovan. Du får bekräftelse på 

inbetalningen dels via hemsidan, dels via den tjänst vi använder, Simplesignup 

http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194 

   

Privat sponsring – hur gör vi? 

      

Klimataktion behöver gåvor för att kunna nå ut bättre. Vi behöver också ta ställning 
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till under vilka villkor vi kan ta emot gåvor. Har du förslag, t ex hur vi skulle kunna 

nå miljöengagerade företagare, organisationer eller andra aktörer som skulle vilja 

bidra till vår verksamhet? Vet du hur andra ideella organisationer gör och vilka 

riktlinjer som de styrs av? Dela med dig av dina erfarenheter och förslag till 

styrelsen! Kontakta Eva Berlin, evalenaberlin@hotmail.com 

  

  

Vad händer i lokalavdelningarna? 

  

Klimataktion Halmstad 

Föreläsningsserien om klimatet på Stadsbiblioteket fortsätter enligt plan. Efter 

solenergi respektive vindkraft handlade senaste föreläsningen i onsdags 14/1 om 

den på grund av klimatförändringarna ökade, ofta extrema hettan, som på ett flertal 

arbetsplatser på tropiska breddgrader underminerar människors hälsa och 

produktion. Budskapet, som var nytt för många, väckte stort intresse. Mötet 

samlade som tidigare 30-40 personer. Långt fler känner till föreläsningsserien, och 

många har uppmärksammat den, även lokalpolitiker. Till hösten hade vi tänkt 

samla politiker och tjänstemän till diskussion om lokala frågor, men skjuter kanske 

på detta för att i stället ha klimatmötet i Paris som tema. 

 

Höstens studiecirkel (Svante Axelsson, Vår tid är nu) är avslutad men fortsätter 

under våren (Pär Holmgren, Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt). 

Inspirerad av flera av Axelssons förslag till åtgärder, utformar vi just nu en enkät till 

halländska riksdagsledamöter. Tanken är, att kombinera enkäten med personligt 

samtal/intervju för möjlighet till fördjupning. Och att redovisa resultatet i pressen, 

lokalt i första hand. 

 

Det under Folkriksdagen bildade Sydsvenska klimatnätverket träffades i 

Helsingborg 10/1, dock med ett kraftigt minimerat antal deltagare på grund av 

stormvarning och inställd tågtrafik. Ingen från Halmstad deltog, men vi ser fram 

emot kommande möten. 

  

http://klimataktion.se/lokalorganisationer-2/halmstad/ 

  

Rapport från Anne-Marie Bruno 

  

Klimataktion Uppsala 

Klimataktion Uppsala började det nya året med att bjuda in det nya kommunalrådet 

Maria Gardfjell (MP) till ett öppet möte torsdagen den 15/1 för att höra hur den nya 
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kommunstyrelsen tänker jobba för ett mer klimatsmart Uppsala och de tänker 

samarbeta med bl.a. föreningar kring en grön omställning. Kommunalrådet 

berättade gärna om vad som redan händer i kommunen och hade också många 

förslag på hur kommunen tänker jobba. Vi ser fram emot att följa upp den nya 

kommunledningens arbete, speciellt hur vi kan samarbeta kring COP Paris 2015. 

  

KA Uppsala ligger också i startgroparna för att starta en bokcirkel där vi läser This 

changes everything av Naomi Klein och Svante Axelssons Vår tid är nu. Vill du 

vara med? Anmäl dig till Mikael Malmaeus, mikael.malmaeus@gmail.com. 

  

http://klimataktion.se/lokalorganisationer-2/uppsala/ 

  

Rapport från Anna Lundgren och Tomas Lohammar 

  

Klimataktion Stockholm 

Visionsgruppens vårseminarier 

Samtliga vårens seminarier äger rum på ABF Stockholm, Sveavägen 41, kl 

2 feb kl 19 Inbildning-utbildning-ombildning 

Idag förbrukar vi jordens resurser i en omfattning som om vi har tillgång till 3,7 

jordklot. Får dagens elever verkligen de kunskaper som behövs för att de ska vara 

en aktiv del av den omställning som vi kommer att tvingas ställas inför. Når skolan 

de mål som Skolverket och FN pekat ut för en hållbar utveckling på den enda 

jordklot vi har? 

Hur ser den undervisning ut som bidrar till en förståelse av sambanden mellan vår 

livsstil och de katastrofer som vi får ta del av genom media? 

Klimataktion vill medverka till att kunskaperna om och undervisningen kring klimat 

– miljö- och hållbarhetsfrågor får det utrymme som samhällsdebatten och 

forskningen förväntar av skolan. Vi behöver alla bli medvetna om och ta ansvar för 

de nya utmaningar som vi kommer att ställas inför – som individer och i vår 

pedagogiska gärning. Dagens skolelever har rätt till att få bli förberedda på den 

framtid vi håller på att skapa för dem. 

Medverkande: Gitte Jutvik-Guterstam, på WWF, enheten för ekologiska fotavtryck, 

och Susie Broqvist-Lundegård, Rektor på Brunnaskolan. Gustav Fridolin är 

inbjuden men hans närvaro är ej bekräftad. Entré 60 kr, gratis för stud. 

http://klimataktion.se/event/inbildning-utbildning-ombildning/ 

  

2 mars kl 19  Hur ser den ekonomi ut som inte kräver tillväxt? 

http://klimataktion.se/event/hur-ser-den-ekonomi-ut-som-inte-kraver-tillvaxt/ 

  

9 mars kl 19  Hotar reptilhjärnan klimatet, eller kan den vara räddningen? 
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http://klimataktion.se/event/hotar-reptilhjarnan-klimatet-eller-kan-den-vara-

raddningen/ 

Ytterligare seminarietillfällen 13 april, 4 maj och 1 juni återkommer vi till. 

  

Global Divestment Day 13 - 14 feb 

Fossil Free arrangerar bl a i samarbete med Klimataktion Global Divestment Day i 

Stockholm. Samling utanför Stadshuset lörd 14 feb kl 13. Divestmentrörelsen 

handlar om att organisationer och institutioner ska göra sina kapitalplaceringar 

fossilfria.Ordförklaring: eng divest= sve avyttra. Divestment=avyttring. 

http://gofossilfree.org/se/global-divestment-day/ 

  

Klimataktion Stockholms årsmöte 19 mars kl 18 

Årsmötet för stockholmsavdelningen gäller alla medlemmar bosatta i Stockholms 

län. Kallelsen till Klimataktion Riks årsmöte (se ovan) gäller samtliga medlemmar i 

hela landet och också er. Stockholms årsmöte kommer att äga rum den 19 mars kl 

18.00 på ABF, Sveavägen 41. Motioner (förslag) ska skickas senast 26 feb till 

Anita Leal,anita.leal@klimataktion.se. Nominera gärna nya namn till styrelsen! 

Förslag på styrelseledamöter och revisorer skickas valberedningen som består av 

Eva Berlin, Samuel Jarrick och Jonas Fogelqvist. 

Kontakta evalenaberlin@hotmail.com. Alla årsmöteshandlingar kommer att finnas 

på hemsidan den 11 mars. 

http://klimataktion.se/lokalorganisationer-2/stockholm/ 

  

Indienprojektet fortsätter och behöver medfinansiering även 2015 

Tio grundskolor och ett gymnasium i Mumbai, och ett gymnasium i Stockholm 

ingår i projektet med fokus på utbildning i hållbarhet/klimat och utbyte av 

pedagogiska metoder och projektarbeten. Klimataktion Stockholms 

samarbetsprojekt i Indien avslutar sitt första verksamhetsår med en utåtriktad 

konferens, Climate Ambassadors Students Conference, och med att de får besök 

av sin svenska vänskola, Globala Gymnasiet, i slutet av januari. Sida och Forum 

Syd har beslutat att bevilja projektbidrag för ytterligare två år, 2015 -2016. Vår 

partnerorganisation i Indien, Srushtidnyan, kommer till Sverige i maj, då det blir 

tillfällen till både lärande och erfarenhetsutbyte. Vi återkommer med program och 

inbjudningar. 

Under hela våren kommer vi att ha en insamlingskampanj för att samla in bidrag till 

Klimataktions medfinansiering, totalt 23000 i år. Hjälp oss liksom förra året att 

medfinansiera projektet genom ett litet eller större bidrag, engångsbidrag eller 

månatlig summa tills vi fått in medlen. Kontaktpersoner: Eva Avner, Rikard 

Rehnbergh och Karin Wahlgren. 

Pg 65 69 47-1, Klimataktion Stockholms särskilda projektkonto.  
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Förbifart Stockholm - kampanj för att arvodera miljöjurist för fortsatt 

överklagande 

Politiskt verkar frågan avgjord och arbetena återupptas. Många protestaktiviteter 

skedde under hösten– skrivelser, uppvaktningar, demonstrationer mm. Nu behövs 

pengar till Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm för att med juristhjälp föra olika 

överklaganden vidare. Aktuella överklaganden är bl a till Mark- och 

miljööverdomstolen, samt begäran om rättsprövning av arbetsplanen. Hjälp oss 

genom att ge ett ekonomiskt bidrag via Klimataktion Stockholms konto: 

  

Plusgiro: 499566-8, Klimataktion Stockholm 

OBS Märk inbetalningen: JURIST FS 

Läs mera på: 

http://klimataktion.se/2015/01/11/insamling-for-arvode-till-miljojurist-for-fortsatt-

overklagande-av-forbifart-stockholm/ 

http://www.stoppaforbifarten.nu/ 

   Skicka ett mejl till vänner och bekanta med följande text eller lägg in den på din 

Facebook-sida: 

  

  

 

Tidplan för kommande medlemsbrev    

 Ambitionen är att komma ut med ett medlemsbrev i månaden, med uppehåll för 

juli. Nästa gång ni får ett gruppmejl från Klimataktion är omkring 15 februari. Skicka 

gärna in bidrag och synpunkter till Karin Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com 

Feb Mar Apr Maj Juni   

15.2 15.3 19.4 10.5 14.6 Deadline 

20.2 20.3 23.4 13.5 17.6 Skickas ut 

    

 

Med hjärtliga hälsningar från styrelserna i riks och lokalavdelningar, 

och ni andra aktivister som hjälpt till! 

   
  

 

 

 

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion. 
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