
 

 

Minnesanteckningar från Uppsala Klimataktions medlemsmöte 2019-11-27 
Närvarande: Jan H. (ordf.), Astrid, Björn, Martina, Annika Härlin, Ulla, Mikael (sekr.), Tomas, 
Lena, Marianne, Anneli, Ingalill 
 

1. Ordförande Jan, Sekreterare Mikael, presentationsrunda 
 
2. Demonstration 29 november. Nedbantat program p.g.a. Staffan Lindberg sjuk. Dock blir 
det scenprogram, och för första gången en klimatmarsch. 
Samling klockan 15. Marsch. Scenprogrammet börjar klockan 16. Musik från 17. 
 
3. Föreläsning 11 december – Ira Sundberg. Anneli har förberett. Mikael fixar kalendarier. 
Astrid modererar. Jan fixar present. 
 
4. Föreläsningar i vår. Programmet klart, se medlemsutskick. 
Utvärdering av processen – det blev lite stressig planering, några lärdomar bland annat att 
vi behöver vara mer drivande i att sätta rubriker i stället för att be föreläsarna att själva 
föreslå. Bra att fråga om det är ok att filma. 
 
Vi väljer en ny grupp för att förbereda höstens föreläsningar på medlemsmötet i januari. 
En föreläsning är redan avtalad, med glaciologen Nina Kärchner den 21 oktober. 
 
5. Studiecirkel om Pär Holmgrens bok. 7 anmälda, vi vill helst inte ha fler än 10. Marianne 
och Ulla håller i cirkeln. 
 
6. Julknyt 17 december. Marianne, Annemarie och Björn är med och dukar. Annika, Lena 
och Ingalill hjälper också till. Föreningen betalar glögg och mandlar. 
 
7. Klimatprotokollet. Klimatfärdplan som omfattar hela Uppsala (inte bara protokollets 
medlemmar) tas fram, beräknas färdig 2021. Vi har en del saker att trycka på, men första 
steget blir att kontakta Marika Palmér Rivera, nyutsedd projektledare för 
Klimatfärdplanen för att påbörja en dialog. Vi bjuder även in Naturskyddsföreningen och 
Jordens Vänner till processen. Jan och Björn hade deltagit i ett möte med Fokusgruppen 
för hållbart resande. En medarbetare vid konsultföretaget Trivector berättade om deras 
systematik för att skapa hållbara tjänsteresor och hållbar arbetspendling. Se vidare 
https://www.trivector.se/konsulttjanster/hallbara-transporter/verksamheters-
transporter/personalens-resor/. Man kunde notera att policyn för intern klimatväxling skilde sig 
stort mellan SLU och regionen (ja) och Uppsala universitet (nej  
 
8. Förberedelse inför årsmötet 22 januari. 
Det går att lämna motioner fram till 1 januari. Mailas till jan.hagerlid@gmail.com 
Vi utser två revisorer: Ulla och Björn. 
AU föreslår några mindre stadgeändringar (1. Kalenderår i stället för brutet 
verksamhetsår, medlemsmötet, 2. Medlemsmötet beslutsmässigt om 7 närvarande, 3. 
Antal styrelseledamöter ska vara minst 3, och minst en suppleant) som vi behöver fatta 
beslut om på två på varandra följande medlemsmöten, föreslår omröstning 1a och 2a 
medlemsmötet 2020. 
 
9. Övriga frågor 
 - Ulla informerar om intressanta inslag i Studio Ett: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7352377  
 - Lena lyfter frågan om hur vi kan utöka vår verksamhet, och nå ut mer. Vi försöker 
avsätta ett medlemsmöte framöver för brainstorming, t ex mötet efter årsmötet (12/2). 
 - Tomas lyfter frågan om hur strejknätverket kan få in pengar. Klimataktion Uppsala har 
ett officiellt Swish-nummer. Om det går att lösa tekniskt har vi inget emot att det numret 
används. 
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 - Ingalill initierar en diskussion i trafikplaneringsgruppen. 


