Verksamhetsberättelse Klimataktion Halmstad verksamhetsåret 2019 (rättad och kompletterad 200320)

Övergripande.
2019 var året med det hittills största uppmärksameten på klimatfrågan någonsin. Uppmärksamheten runt
Greta Thunberg ledde till framväxten av Fridays For Future och mycket stora demonstrationer på många
håll i världen. Greta fick framträda bl a i Davos, på FN-mötet i New York och på klimatmötet i Madrid.
Alla stora medier har skrivit om klimatet. Bränder, översvämningar, stormar, smältande is, onormal värme
har förekommit frekvent runt om i världen, och fått stort utrymme i medierna, liksom FN.s klimatmöte i
New York i september och Madrid i december och de fem tillfällen då globala demonstrationer skett på flera
tusen ställen i världen.

Styrelse och årsmöte.
Årsmöte hölls den 20/3. Mattias Karlsson från HP var inbjuden och talade om media och klimatfrågan.
Styrelsen omvaldes och utökades med Marianne och Lionel.
Styrelsen har under året bestått av ordinarie Anne-Marie Bruno, Anders Bengtsson, Barbro Toftgård,
Mathias Persson, Suzanne Näckdal. Marianne Olovson och Lionel Charrière. Suppleant Maria Henriksson
och adjungerad Nils Werner. Christer Andersson och Göran Ericsson är valberedare, Stefan Hallander
revisor och Katharina Remvig revisorssuppleant. Styrelsen har fungerat utan ordförande även detta år.
Barbro har varit kassör, Anders sekreterare, Mathias sammankallande och mötesordförande vid
styrelsemötena, Anne-Marie tales- och kontaktperson. Hemsidan har Anders och Mathias skött. Den nya
styrelsen sammanträdde 6 gånger och den gamla (före årsmötet) två gånger under 2019
Medlemmar
Vid årets slut var medlemsantalet 85, varav 8 inte betalat medlemsavgift sedan 2017 eller tidigare. 15
medlemmar har tillkommit under året.
Demonstrationer.
Vid fyra tillfällen under året har det varit stora demonstrationer globalt, 15/3, 24/5, 27/9 och 29/11. Vid alla tillfällena
har vi ordnat demonstration även i Halmstad, med samling på torget, en gemensam marsch en runda i centrum och
efterföljande torgmöte med talare och musik. Uppslutningen har varit 200-300 deltagare den15/3, ca 100 den 24/5 i
dåligt väder, 350 den 27/9 och 150 den 29/11. (Rättelse 200320)

Fridays For Future.

Varje fredag hela året har mellan 5 och 20 personer träffats på torget för att i två timmar hålla klimatplakat
och dela ut klimatinformation. Deltagarna representerar Greta Thunbergs organisation Fridays For Future
FFF utan att vara formellt organiserade.

Föreläsningarna, Klimatet och Vi.
Bibliotekarie Tomas Johansson tog initiativ till att sammankalla ett stort antal organisationer och bilda
”Klimatet och Vi” med syfte att få mera breddad publik till klimatföreläsningarna. Tomas har haft gruppen
som bollplank och själv ordnat föreläsare. Nils Werner, Marianne Olovson och Anders Bengtsson har varit
Klimataktions representanter. Resultatet har varit lyckat, betydligt fler föreläsningar och bra besökssiffror.
Dessutom väldigt bra publicitet genom Hallandspostens Mattias Karlsson som är med i gruppen, fungerar
som moderator på föreläsningarna och skriver i tidningen inför föreläsningarna eller ger plats åt

föredragshållaren att skriva. Flera av föreläsningarna är filmade och nås via vår hemsida som förut, men nu
även från bibliotekets facebooksida. Se föreläsningsförteckning i bilaga.
Gruppen fick också tillfälle att träffa Krissi Johansson och Jonas Bergman d 17/4.

Studiecirklar.
Studiecirkeln på ABF har träffats 8 gånger. 17 personer har deltagit minst en gång, och i snitt har det varit 8
deltagare per gång. Diskussionsämnen har varit senaste föreläsning(-ar) och övrigt aktuellt inom
klimatområdet.
Vi har gjort ett försök att starta en klimatcirkel till på studiefrämjandet, men det har inte lyckats hittills.

Insändare, debattartiklar.
Flera medlemmar har varit aktiva och skrivit insändare och debattartiklar under året.
Många insändare och debattartiklar har publicerats under året av våra medlemmar. T ex Nils Werner, Marie
Ekholm, Bengt Svalander, Göran Lund, Calle Saxerbo, Palle Nielsen, Stefan Hallander, Anne-Marie Bruno,
Gun Jönsson.
Remiss
Nils Werner skrev en remiss för Klimataktion på Hallands nya miljö- och klimatstrategi.
Övriga möten och aktioner.
Nils Werner informerade ungdomar på Nolltrefem 25/1 om klimatfrågan och vår verksamhet. Ett trettiotal
ungdomar, mest flickor, lyssnade intresserat.
. Länsstyrelsen anordnade den årliga Miljömålskonferensen i Varberg 25/1. Barbro Toftgård och Marianne
Olovson deltog.
På klimataktion riks årsmöte i mars deltog Anders Bengtsson, som också passade på att lämna över ansvaret
som redaktör för rikshemsidan till Karin Wrete.
Vi deltog på Andersbergsfestivalen 1/6 med ett stånd, som inte rönte särskilt mycket uppmärksamhet.
Flera medlemmar har vid några tillfällen träffats på Waynes för att diskutera någon intressant bok eller
artikel, eller planera inför några av demonstrationerna.
Suzanne Näckdal deltog i blockaden av fossilgasterminalen i Göteborg 7/9.
Calle Saxerbo har kampanjat både i Halmstad, Göteborg och Helsingborg för namninsamlingen Flygfritt
2020.
Två ungdomar kontaktade oss för att få råd om hur de skulle gå tillväga för att starta en Extinction Rebellion-grupp i
Halmstad. Detta ledde till ett inledande välbesökt möte på Nolltrefem d 26/11, där ett tjugotal personer anmälde
intresse av en fortsättning.

Kommunfullmäktige hade en klimatdebatt före ordinarie fullmäktigemöte 21/11, där ett tiotal medlemmar
dels välkomnade delegaterna med plakat utanför kommunhuset, dels var åhörare under debatten. Tillägg
20/3: Detta var tredje gången under hösten som medlemmarna demonstrerade för klimatet utanför rådhuset
timmen före månadens fullmäktigemöte.
200217 Anders Bengtsson (Rättelse och tillägg 200320)

Bilaga Föreläsningar 2019
Alla föreläsningarna samarr. med Hallandsposten, Naturskyddsföreningen i Halmstad, Studiefrämjandet,
ABF Halland, Laholmsbuktens havsnätverk, Klimataktion Halmstad, Högskolan i Halmstad,
Länsstyrelsen Halland, Sveriges arkitekter Halland, Europa Direkt Halland, Länsförsäkringar Halland.




























5/2-19 Staffan Laestadius professor emeritus KTH, senior rådgivare tankesmedjan Global
Utmaning. Författare till: ”Klimatet och omställningen”.
9/2-19 Ekopoesi. 9/2 15.00-16.30 Skog och Malm möter Berg och Gren. Bibliotekspodden samtalar
om ekopoesi med poeterna Aase Berg och Jonas Gren
25/2-19 Björn Dahlbäck föreläser om Polarforskning och klimat.
28/2-19 Johan Jansson: ”Är cirkulär ekonomi lösningen på alla hållbarhetsproblem?”
4/3-19 Markku Rummukainen: ”Vi vet vad som kommer hända om vi inte agerar nu – vad kan du
göra för klimatet?”
12/3-19 Johanna Stål: ”På vilket sätt kan vi alla underlätta för människor att leva mer hållbart?”
14/3-19 Kajsa Grytt: Romanen Du lever i mig är en familjeskildring som rör sig mellan två
kontinenter. I Stockholm där Peter precis begravt sin pappa och i New Orleans i svallvågorna av
orkanen Katrina, USA:s värsta naturkatastrof genom tiderna.
19/3-19 David Jonstad: ”Vår tids stora klimatutmaningar – och inspiration för att möta dem”
26/3-19 Obs Söndrums bibliotek Anders Wirdheim – ”Vilket klimat får vi? Fråga fåglarna!”
8/4-19 Christer Sanne: “Jobba mindre – rädda världen!”
25/4-19 Marie Mattsson: ”Hur kan vi fasa ut de fossila bränslena?”
2/5-19 Martin Hultman: ”Är vi alla klimatförnekare?”
5/9-19 Helena Bjarnegård – Arkitekturens miljöpåverkan
10/9-19 Containerodling – är det framtiden?. Föreläsarna Anders Nilsson och Harrie Rademaekers
19/9-19 Kräver klimatomställningen att vi slutar köra bil?
Alfred Andersson, doktorand vid K2 (Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om
kollektivtrafik),
24/9-19 Hållbar livsstil & giftminimerad vardag Sara Johanson som driver bloggen ”Saras eviga.
30/9-19 Att överleva (zombie)katastrofen
Zombieöverlevnadsexperten och författaren Herman Geijer
19/10-19 Samsö – helt fossilfri ö 2030. Göran Sidén,
19-10-19 ’Trädkramarna – Kabarégruppen Sweet Dreams. Av och med Kabarégruppen Sweet
Dreams.
22/10-19 Hallands nya energi- och klimatstrategi – vilka är Hallands klimatutmaningar och hur kan
vi möta dem? Energi- och klimatsamordnare Patrik Ekheimer Länsstyrelsen.
5/11-19 Ta vara på solen: producera din egen el. Ylva Jalming och Pernilla Widstam, kommunala
energi- och klimatrådgivare i Halmstad
och Laholm,
11/11-19 Helena von Zweigbergk – Prylar, hem och katastrofer.
3/11-19 EKOdagen
Lördag 23/11 12.00–16.00 Stadsbiblioteket
o Föreläsning av Per J Andersson om tågresande.
o Föreläsning av Maja Rosén, initiativtagare till ”Vi som håller oss på jorden”, ”Flygfritt 2019”
och ”Flygfritt 2020”.
26/11-19 Trähusbyggande på höjden som en klimatvänlig lösning för byggbranschen. John Lindgren

