RESULTAT KLIMATAKTION UPPSALA IDEVERKSTAD, MEDLEMSMÖTET 12 FEBRUARI 2020
De högst prioriterade förslagen från arbetsgrupperna kunde delas in i totalt 5 st områden. Området
med flest röster listad först men förutom Material var det små röstskillnader.
1.
2.
3.
4.
5.

Material
Arrangemang
Media
Ragga engagerade medlemmar
Studiecirklar

1. Material (9 röster)
Nr
1

Förslag
Anslag/Flygblad med komprimerat
budskap anpassat till offentliga
anslagstavlor, etc

Mer information
Om klimatläget. Vad göra.
Eller bara ett intresseväckande påstående
Hur man når KA Uppsala.

2

Pedagogiskt material, gärna
barnvänligt. Lättillgängligt.

3

Skaffa KA specifika banderoller
respektive plakat

4

Gör en KA Uppsala broschyr att
dela ut i brevlådan.

Genom barnens nyfikenhet når vi föräldrarna.
Barnanpassat fungerar även för vuxna
Frågesport, ”legobyggen, klimatkortlek.
Pedagogiskt – jmf Jonstads energislavar.
Om inte du – vem?
Så KA syns på manifestationer, utanför
medlemsmötets lokal etc
Plakat smörgåsnisse
Om klimatläget. Vad göra. Vad KA gör i Uppsala.
KA kontakt. Se Direktkontakt hur de ska
användas.

5

Föreläsningsmall om klimatet

Vi erbjuder föreningar etc att komma och prata

2. Arrangemang (5st)
Nr
1

Förslag
Starta lördagsdemonstrationer

2

Bli mer synlig på gemensamma
manifestationer
Cykelmanifestation

3
4

5

Dela ut information i brevlådor om
klimatläget, vad man kan göra, om
KA Uppsala
Dela ut KA broschyr och prata med
medborgare på andra
ställen/tillfällen än i city. Ha med
bra material.

Mer information
Då är fler lediga
Ej lika frekvent som FFF, tex 1 g/månaden
Gå i grupp med övriga KA medlemmar.
Använd plakat och banderoller.
Synas i stan.
Tillsammans med tex cykelfrämjandet.
100 broschyrer per medlem – en 30 min
promenad. 2ggr per år. Då når vi många.
Synlighet och bra med direktkontakt.
Gränby
Boländerna
Blodomloppet
Systemet
ICA

6

Synas och rekrytera på stan mer
regelbundet

7
8
9

Informationsbord på biblioteket
Anslut till studentaktivitetsmässor.
Besöka politiska partier

10

Ordna lördagsfika med släkt och
vänner. Och några stycken från KA

Dela ut infoblad
Bokbord på biblioteket
Flygblad på lämpliga platser (tåg, arbetsplatser)
Prata med folk
Eller någon annastans
Vårt budskap behöver bli förankrat i alla partier.
Fokusering behövs på konservativa partier

3. Media (3 st)
Nr
1
2
3

4
5
6

Förslag
Aktiv social media-strategi
Tipsa UNT att skriva en artikel om oss
KA i Uppsala
Skriv insändare och debattartiklar

Youtube film om klimatläget och vad
man kan göra.
TV reklam om klimatläget och vad
man kan göra/vända sig
Inslag TV Uppsala

Mer information

Om kommunens klimatarbete
Trafik
Miljösituationen
Uppsalaspecifikt
Uppmana KA nationell
Mha mediainriktad skola
Veckans/Månadens klimatfråga

4. Ragga engagerade medlemmar (2 st)
Nr
1

2
3

Förslag
Aktivt kontakta intresserade på
listan/maillistan och bjud in till
träff/föreläsning
Fånga upp intresserade på
fredagsdemonstationer
Kontakta nya medlemmar till träff

Mer information
Bjud in t

Berätta om klimatföreningar och möjlighet till
att bli medlem/medlemsbrev
Via mail med kort intro vad vi gör.
Få fler att engagera sig

5. Studiecirklar
Nr
1
2
3

Förslag
P3 Dystopia
Fler bokcirklar
Roman med klimatperspektiv

4
5

Anordna klimatinspirationsutbildning
Hur pratar du med bekanta och
vänner om klimatet
Skapa temagrupper baserat på ett
föreläsningstema

6

Mer information
Lyssna och diskutera
För nybörjare respektive fördjupning
Komma in på klimatdiskussioner utan en
massa siffror och teknik
I samarbete med ABF
Starta temagrupp behöver inte vara i
studiecirkelformat
Tex tema konsumtionsmönster

6. Förslag som inte prioriterades av arbetsgrupperna (osorterat):
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18

19
20
21

Förslag
Tätt samarbete med XR, FFF dvs vårt
nätverk.
Annonsera på betalplatser i tidningar
Klädbytardagaktivitet
Nå ut till yrkesgrupper och berätta om KA
Delta på alla mässor vi kan med snyggt
material och fika
Alla tar med en vän på möten
Jane Fonda, Greta Kändis på nätet
Få en kändis sponsor som kan göra reklam
Föreläsningsserie på Uppsala
senioruniversitetet
Ta reda på de vanligaste frågorna om
klimat
Dela intressanta nyheter på sociala medier
via Klimataktion
Hitta vägar att nå ut med budskapet till
Uppsalas invandrare
Fråga alla/några arbetsgivare om vi kan få
annonsera om medlemmar
Annonsera och skriv insändare om KA i
dags/veckotidningar/Pensionärsföreningars
tidningar
Länk eller info direkt på hemsidan om vad
man kan göra som privatperson för att vara
klimatsmart mm
Bra boktips och bra länkar på KAs hemsida
Bilda kommunikationsgrupp för facebook
och ev för övriga sociala medier
Kurs/Workshop för medlemmar om
kommunens/regionens organisation och
arbetssätt och hur/var/när man kan
påverka dem
Satsa på intressanta gäster till
medlemsmöten för att locka fler
Få mer hjälp inspiration materail från
Klimataktion riks
Lobba för att kommun/stat tar fram
information till medborgarna om
klimatkrisen

Mer information

Deltagare sköter/styr själva
Tex lärarstudenter

Skapa mer trafik på hemsidan och på FB

Via miljöavdelningen

Även mer utförlig info

För nybörjare
Fördjupning
Riktlinjer, tips etc.
Agendapunkt till medlemsmötet?
Uppgift till styrelsen?

Uppgift till styrelsen?
Uppgift till styrelsen?
Uppgift till styrelsen?
Alla säger att det är en kris. Kommuner
jobbar med klimatmål. Men medborgarna
informeras inte och många vet väldigt lite.

