Klimataktion Medlemsbrev
Ser det konstigt ut? Läs brevet i en webbläsare

Januari 2019
Hej Anders!
Nytt år – nya möjligheter! I Klimataktion märker vi tydligt av det ökade engagemanget för klimatet, med
en rekordartad ökning av medlemsantalet under 2018. Nu hoppas vi att vi har många som är beredda att
göra sitt bästa för att se till att det blir en ordentlig vändning i klimatfrågan år 2019!
OBS! Klimataktions inspirationsdag har ändrat tid!! För att inte krocka med Klimatriksdagens EUseminarium kommer vi att börja kl 17.30 den 9/3 och köra en inspirationskväll istället. Platsen är precis
som tidigare Greenpeace kontor på Rosenlundsgatan 29 B. Vi kommer att bjuda på mat och dryck, så
anmäl er om ni vill komma påinfo@klimataktion.se, senast den 1/3.

Kommande aktiviteter
Klimatstrejkerna fortsätter varje fredag och engagemanget blir bara större och
större. Tiotusentals skolungdomar har strejkat i Schweiz och Bryssel, i Australien
och i Kanada. I nuläget finns det strejker i minst 30 olika länder och på ca 130 olika
svenska orter. Som ni säkert har sett har Greta Thunberg fått ett oerhört
genomslag i medierna och har senast varit med i Skavlan – se intervjun här:
(https://www.facebook.com/skavlantalkshow/videos/249918005905962/)
Kontakta oss gärna om du vill anordna en strejk på din ort eller delta i en strejk!
Det finns också mer information på facebook om du söker på ”#FFF
#Fridaysforfuture”, eller på fridaysforfuture.org.
Den 26/1 håller Torbjörn Vennström och Linnéa Steen en
Klimatinspiratörsutbildning i Jönköping.
Den 27/1 håller Janine O´Keefe en Klimatinspiratörskurs, kl 9.00 – 16.00 på ABF,
Sveavägen 41 i Stockholm. Deltagaravgift 150 kr. Det går bra att anmäla sig fram
till den 25/1. Det kommer också att hållas en kurs i Stockholm den 16/2, event
kommer inom kort på facebook för den som är intresserad.
Den 28/1 kl 17.00 är det MiljÖL, på puben Oxsvansen, Malmskillnadsgatan 46 i
Stockholm. Den här gången bjuder Max på gratis - klimatpositiva - hamburgare till
alla deltagare så passa på och kom! Anmäl er i så fall senast den 26/1

tillper.ribbing@gmail.com. Välkomna för att ta en öl och prata klimat i gott sällskap!
Vi vill redan nu passa på att flagga för vårt årsmöte, som i år kommer att hållas
den 7 april. Save the date!! Och om du är intresserad av att engagera dig i vår
styrelse – ta kontakt med Torbjörn Vennström, tv@tvennstrom.se eller Karin
Wahlgren – karin.wahlgren9@gmail.com.

Övrigt
Utställningen ”FRÖN FÖR FRAMTIDEN” kommer att finnas i Nyköping vecka 7-11
och finns då tillgänglig för t ex skolor. Kontaktapia.bjorstrand@klimataktion.se om det
finns något intresse av att beställa utställningen då eller senare, eller om du har
frågor kring den.

Slutligen
Följ oss gärna på vår hemsida, facebook eller instagram för mer information!

Styrelsen för Klimataktion, riksorganisationen

