
 

Text till Medlemsbrev Klimataktion juni 2014  

Juni 2014 

Nyhetsmail från Klimataktion  

Kära xxx  

Hej 

Nu är det sommar! En bra början på den var Klimatriksdagen i Norrköping som många av oss 

bevistade tillsammans med 600 andra klimatengagerade. En fantastisk upplevelse under dagarna tre 

och en stor eloge till Annika Elmqvist som drog igång och genomförde allt, tillsammans med ett stort 

antal volontärer i presidier, matserveringar mm. För att inte nämna norrköpingsbor som ställde upp 

med sovplats. Läs om de 7 motionerna som röstades fram och överlämnades till samtliga 

riksdagspartier och deras ungdomsförbund, utom M och SD som inte ville komma.  

http://klimatriksdag2014.se/presentation-av-resultatet/ 

http://klimataktion.se/2014/06/09/klimatriksdagen-2014-miljosmarta-blaslampor-infor-valet-2/ 

Grattis till Torbjörn Vennström m fl som stod bakom en av de vinnande motionerna, Halvera Sveriges 

klimatpåverkan under nästa mandatperiod, motion 220. 

http://halverautslapp.wordpress.com/ 

 

Bygg klimatval 2014 med Klimatriksdagens 7 motioner! 
 
Denna vind i seglen måste utnyttjas till att lyfta klimatet i valet och att samla klimatrörelsen även 

därefter. Klimataktion kan få en viktig roll i detta. Ett initiativ är på gång med hemsida och upprop. De 

lokala grupper som samlades på Klimatriksdagens sista dag bör fås med i att ställa lokala och (lokalt 

hemhörande) nationella politiker inför de 7 vinnande motionerna från Klimatriksdagen. (En av dessa 

var Klimataktions motion om att halvera utsläppen.) Kontakter har börjat tas. Strävan bör vara, att få 

med alla 600 personer (aktivister och föreläsare) som bevistade Klimatriksdagen, liksom de 

organisationer som uttalade stöd till den.  

 

Flera personer behövs för att jobba med detta!  Kontakta Torbjörn Vennström, tv@tvennstrom.se, 

Samuel Jarrick, samuel.jarrick@klimataktion.se,  eller Kalle Petré, karl.petre@telia.com 

 

Efterlysning 1: Fler betalande medlemmar, både nya och gamla 

Klimataktions verksamhet bygger till största delen på medlemsavgifterna. Därför är det så viktigt att 

alla verkligen betalar in sina 200 kr varje år. Hittills under 2014 har vi fått in mindre än vi fick förra 

året. Kolla om du betalat för 2014. Om inte, sätt in på pg 46 85 10 – 3, och ange din e-postadress 

under meddelanderutan. Eller gör det enklast via hemsidan:  

http://klimatriksdag2014.se/presentation-av-resultatet/
http://klimataktion.se/2014/06/09/klimatriksdagen-2014-miljosmarta-blaslampor-infor-valet-2/
http://halverautslapp.wordpress.com/
mailto:tv@tvennstrom.se
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http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194 

Vi har för övrigt börjat att uppdatera medlemsregistret, alla som inte betalt in medlemsavgift sedan 

före 2010 plockas bort. Du som har nya idéer om hur vi skulle kunna värva nya medlemmar, ta 

kontakt med Elisabeth Lundqvist, vilja_o@hotmail.com.  

 

Efterlysning 2: Fler aktivister i Klimataktion  

Betalande medlem är A och O, men det behövs verkligen fler aktiva i arbetsgrupper eller vid olika 

arrangemang. Kolla kontaktpersoner på hemsidan eller ta väldigt gärna kontakt med någon av oss i 

styrelsen! 

 

Efterlysning 3: Vilka är ni som åker till Almedalen?  

Åker du till Almedalen och kan tänka dig sprida Klimataktions material, värva nya medlemmar mm? 

Tankesmedjan och förlaget Cogito anordnar ett seminarium och vill gärna samarbeta med 

Klimataktion. Hör av dig till: Ninna Gunnarsson, ninna.gunnarssonb@klimataktion.se 

 

Efterlysning 4: Nya uppdrag till informatörerna, typ Klimatpartyn 

Det finns välutbildade klimatinformatörer som väntar på nya uppdrag. Klimatparty i hemmet, 

bostadsrättsföreningen eller hyresgästföreningen? Information i skolor? Kontakta Elisabet Strand, 

elisabet.strand@gmail.com 

 

Efterlysning 5: Ny kassör för Klimataktion efter sommaren 

Hanna Carlsson som ställt upp för oss slutar nu, vi tackar Hanna för insatsen. Under en kort 

mellanperiod löser vi vakansen, men skulle behöva dig som ställer upp frivilligt med att sköta 

Klimataktions löpande bokföring, betala fakturor mm. Uppskattad tidsåtgång: ca 5 timmar/veckan. 

Tidigare erfarenhet ett plus, men inte nödvändig. Kontakta Elisabet Strand, 

elisabet.strand@gmail.com 

 

Dra igång en lokalgrupp där du bor! 

Du som bor på en ort utan lokalförening eller –avdelning av Klimataktion: vi kan hjälpa dig att få 

kontakt med andra medlemmar på din ort, och även hjälpa till att bilda en lokal grupp. Hör av dig till:  

Elisabet Strand, elisabet.strand@gmail.com. Hon kan ge dig kontakter via vårt medlemsregister och 

bolla idéer om hur ni kan gå tillväga. Bland annat kan man dra igång en studiecirkel kring 

klimatuppdragen, som Klimataktion jobbat fram tillsammans med ABF.  

http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194
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Vad gör riksstyrelsen i Klimataktion egentligen? 

Vi ska stå för samordning, rikstäckande kampanjer, vara föreningens talespersoner utåt vid behov, 

stödja lokalavdelningar, hjälpa till vid bildandet av nya lokalgrupper, förmedla informatörer, ansvara 

för hemsidan mm. Lokalgrupperna står för alla slag av aktiviteter och kontakter där de bor och agerar 

självständigt, externt och i förhållande till medlemmarna i området.  

Hit vänder man sig för olika frågor (e-postadresser: förnamn.efternamn@klimataktion.se, eller 

privata e-postadresser, se under resp namn i texten) 

 Talespersoner:  Pia Björstrand och Samuel Jarrick 

 Ekonomifrågor, föreningens mailbox: Ninna Gunnarsson 

 Fakturor/bokföring, medlemsregister: Elisabet Strand  

 Mötesansvarig, kontakt med lokalavdelningarna: Inger Raaby 

 Sekreterare, redaktör medlemsbrev: Karin Wahlgren 

 Trycksaker och kampanjmaterial – Katarina Nordenfalk 

 Hemsida: Rikard Rehnbergh (tillsammans med Eva Erbenius och Kalle Petré), 

rikardrehnbergh@googlemail.com 

 

Utgivningsplan för medlemsbrev under 2014 

 Deadline Skickas ut 

Juni V 25 V 26 

Aug V 34 V 35 

Sep V 38 V 39 

Okt V 42 V 43 

Nov V 47 V 48 

Dec V 51 V 52 

 

Skicka sådant som ni vill ha in i medlemsbrevet – aktiviteter, tips mm – till: Karin Wahlgren, 

karin.wahlgren9@gmail.com 

 

På gång ……………. 

Rapport från Halmstad 

Mellan vårt konstituerande styrelsemöte 22 maj och första styrelsesammanträde i går, 19 juni, inföll 

Klimatriksdag 2014. Fyra av oss fem var där. Tala om kick off!  

mailto:förnamn.efternamn@klimataktion.se
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Vi är många, det vet vi nu, må vara ett begränsat antal i Halmstad, men vad vet vi? Vi kom hem med 

fördjupade kunskaper och vässade argument, men framför allt mod!  Vi kontaktade lokala media 

med kanske magert resultat hittills men ändå en blänkare i Hallandsposten, en direktsändning i 

Hallands Radio, en intervju och en insändare på gång samt planer på en debattartikel närmare valet.   

Styrelsemötet var, minst sagt, svårstyrt. Idéerna haglade. Beslut togs i ”gamla” frågor som 

medlemsvärvning (personlig kontakt, e-mail, facebook, hemsidan, förhoppningsvis media), 

studiecirklar i samarbete med ABF (klimatförändring, ”baskurs”), inventering av klimatorganisationer 

i Halmstad, medlemsmöte i september (öppet möte, inbjudan att föreläsa till ansvarig i kommunen 

för klimatomställning).  

Bland ”nya” (efter folkriksdagen) beslut kan nämnas politikerenkät, modell Uppsala och besök i 

valstugorna för frågor till politikerna angående deras klimatprogram, modell Lund, båda på basis av 

erfarenheter och personliga kontakter i Norrköping.      

Annika Elmqvist gav oss rådet i maj, när vi stod inför bildningen av lokalföreningen. Glöm aldrig att 

det är fråga om ideellt arbete, ingen kan avkrävas en insats, mycket kan hända, och kommer att 

hända, som man inte rår över. Sen såg vi vad hon uppnådde i Norrköping!    

Anne-Marie Bruno, anne-marie.bruno@telia.com 

 

På gång i Stockholm 

Picknick i Tanto 3 aug kl 14 kl 14.00   upptakt på sensommarens och höstens aktiviteter. Plats: nära 

mingolfbanan nedanför Drakenberg och nära strandbadet. Vid regn: Café Parallell, Hornsgatan 149. 

Ta med något att äta och dricka. Håll utkik på kalendariet på hemsidan.  

Klimatvalstuga 16 aug – 13 sept – på central plats i Stockholm, i nära samarbete med Stockholms 

Naturskyddsförening, Steg 3, Alternativ Stad/Jordens vänner samt Folkkampanjen mot kärnkraft och 

kärnvapen. Syfte: att lyfta klimatfrågan i valrörelsen. Anmäl om du kan hjälpa till, kontaktperson: Eva 

Avner, eva.avner@gmail.com 

TO FUTURE WITH LOVE, Klimatfilmfestival på Bio Rio 29-31 augusti – Köp biljetter och/eller ställ 

upp som volontär! Kontaktperson: Katta Nordenfalk, katta.nordenfalk@tele2.se. Hela 

filmprogrammet kommer att finnas på hemsidan från slutet av juni: www.tofuturewithlove.se 

Visionsseminarier – första måndagen varje månad. När larmen tystnar. Höstens första seminarium 

1 sept på ABF på temat Ett hållbart Stockholm. Kontaktperson Elisabeth Lundqvist, 

vilja_o@hotmail.com. Övrigt program se hemsidan: http://www.visionettklot.se/ 

Inspiration världen 6 sept -  Det globala rättvisenätverkets årliga seminarielördag på ABF. 

Klimataktion medarrangerar 5-6 seminarier. Kontaktpersoner Torbjörn Vennström, 

tv@tvennstrom.se, och Rikard Rehnbergh,  rikardrehnbergh@googlemail.com 

Information om hela seminarieprogrammet läggs ut på hemsidan: 

http://www.globalrattvisa.nu/kalender/. Där kan du också ta del av Globala rättvisenätverkets enkät 

till riksdagspolitikerna inför valet. 
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På gång i Uppsala 

I Uppsala har lokalgruppen gjort en omfattande enkät inför valet, vilket är bästa parti och bästa 

politiker när det gäller klimatfrågan? Farhågor om att skillnader mellan partierna och kandidaterna 

skulle bli för små, kom på skam. Resultatet är avslöjande. Lätt för Uppsalaborna att med hjälp av 

Klimataktions valenkät välja parti och/eller kandidat att rösta på! Även om riksdags- och 

kommunalvalen närmar sig med stormsteg så finns kanske fortfarande tid att inspireras av Uppsala. 

http://klimataktion.se/2014/06/08/valenkat/ 

För övrigt har Klimataktion Uppsala deltagit i arbetet med kommunens initiativ Klimatprotokollet. 

Företag, universitet och kommunala avdelningar förbinder sig att arbeta för att minska 

klimatpåverkan. Klimataktions roll är att agera som ”blåslampa” och inspiratör i arbetet. Den 16 juni 

undertecknade Klimataktion protokollet:  

http://www.uppsala.se/klimatprotokollet 

Kontaktperson: Mikael Malmeus, mikael.malmaeus@gmail.com.  

 

Tack för oss och Glad sommar! Glöm inte skicka in era planerade aktiviteter till nästa 

medlemsbrev i augusti, deadline v 34 (omkring 19.8). Vi har ambition att 

fortsättningsvis informera om lokalavdelningarnas och olika arbetsgruppers och 

nätverks verksamhet. Skicka era bidrag till karin.wahlgren9@gmail.com 

 

Styrelsen 

http://klimataktion.se 
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