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Övergripande. 

2020 var året med Coronapandemin, som tog över nästan all uppmärksamhet i media. Klimatkonferenser har 

skjutits upp, klimatprotester har pausats, Fridays For Future har blivit digitalt, klimatföredrag har pausats 

etc.  Men trots det har klimatfrågan tagit steg framåt bland företag och makthavare. Fossilfritt har blivit ett 

etablerat begrepp, media har inrättat klimatredaktioner, bilbranschen har svängt om helt och inriktar sig 

mangrant mot övergång till elbilar, SSAB skall göra fossilfritt stål, mm. Pandemin har stängt ner 

flygtrafiken över hela världen, koldioxidutsläppen i världen minskade med 7% och vi har lärt oss att mötas 

på Zoom och motsvarande. Hur utvecklingen kommer att se ut när vi kan lätta på restriktionerna återstår att 

se.   

Styrelse och årsmöte. 

Årsmöte hölls digitalt den 18/3. Styrelsen omvaldes. 

Styrelsen har under året bestått av ordinarie Anne-Marie Bruno, Anders Bengtsson, Barbro Toftgård, 

Mathias Persson, Suzanne Näckdal, Marianne Olovson och Lionel Charrière. 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 skött. Den nya styrelsen sammanträdde 7 gånger digitalt och den 

gamla (före årsmötet) två gånger under 2020 IRL 

Medlemmar 

Vid årets slut var medlemsantalet 86, varav 18 inte betalat medlemsavgift sedan 2018. 8 medlemmar har 

tillkommit under året. 

Föreläsningarna, Klimatet och Vi. 

Den lyckade satsningen på föreläsningar genom Klimatet och vi, där Klimataktion är representerat 

tillsammans med flera andra organisationer*), fortsatte under våren under bibliotekarie Tomas Johanssons 

ledning. Tomas planerade programmet mycket självständigt denna säsong. Föreläsningarna fick väldigt bra 

publicitet genom att Hallandspostens Mattias Karlsson varit med i gruppen, fungerar som moderator på 

föreläsningarna och skrev i tidningen inför föreläsningarna eller gav 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 i slutet. Vårens planerade program om 6 föreläsningar och 

tre politikerutfrågningar kunde genomföras nästan i sin helhet (en inställd föreläsning och två 

politikerutfrågningar), medan det under hösten endast blev två föreläsningar med begränsning av 

åhörarantalet. 

*) Samverkan med Klimataktion, Europa direkt, Hallandsposten,  Naturskyddsföreningen,  Studiefrämjandet, ABF, 

Högskolan, Gymnasieskolorna, Länsförsäkringar, Sveriges arkitekter Halland Länsstyrelsen, Havsnätverket 

Laholmsbukten. 

 

Studiecirkel, zoom-möten, remissarbete  

Studiecirkeln på ABF träffades två gånger på ABF i början av året och fem på Zoom fram till sommaren. 

Dels diskuterades senaste föreläsning, dels verksamheten allmänt. En intensiv diskussion fördes om 

inriktning på opinionsarbetet, även mailledes, där tre spår nämndes: 1) klimatmotion i fullmäktige via någon 

engagerad ledamot, 2) tjänstemannakontakt, 3)opinionsbildning. 

Den 29/2 hölls en heldags Klimatinspiratörskurs anordnad av Klimataktion centralt. Ca 20 deltagare. Anne-

Marie Bruno och tillrest psykolog Hans Landeström var kursledare.  
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Under hösten fortsatte vi med ett antal Zoom-möten. Anne-Marie ledde tre av mötena som hade tema 

Klimatriksdagens akutplan.  

Från november hade vi flera möten för att svara på remisser gällande kommunens Framtidsplan, Klimat- och 

energiplan, Transportplan och VA-plan. Ett tiotal medlemmar engagerade sig.  Remissvaren färdigställdes i 

januari-21. 

Demonstrationer, utåtriktade aktioner. 

En global FFF-aktion var planerad till 24/4, och Klimataktion hade tänkt göra en lokal aktion som vid tidigare 

tillfällen, men coronan gjorde att det blev inställt. Centralt gjordes aktioner på sociala medier men inte i Halmstad.. 

”Skostrejker” gjordes på många platser i Sverige och utomlands.Några medlemmar gjorde detta vid tre tillfällen även i 

Halmstad. På torget ställde man ut ett stort antal skor, symboliserande coronaförhindrade aktivister, tillsammans med 

små plakat med klimatbudskap. Detta gav ett bra gensvar hos förbipasserande.  

Fredagsmötena i två timmar på torget som pågått sedan hösten 2018 avbröts av coronaskäl fr o m mars månad.   

Kommunkontakt 

Nils Werner, Marianne Olovson och Torsten Kindt har träffat kommuntjänstemän och haft dialog om 

kommunens klimatplanering vid två tillfällen. 

Insändare, debattartiklar.  

Flera medlemmar har varit aktiva och skrivit insändare och debattartiklar under året i Hallandsposten.  
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Bilaga Föreläsningar 2020 

3/2-20. Kan EU:s Green Deal rädda klimatet? Anders Wijkman. 

12/2-2. Klimat, skola och unga medborgare. Claes  Malmberg. professor i naturvetenskapernas didaktik vid 

Högskolan i Halmstad. 

26/2-20. Ska vi köra på el nu? Hur funkar det? Peter Odhner klimat- och energistrateg Länsstyrelsen Skåne. 

3/3-20. Plast ett material för ett uthålligt cirkulärt samhälle. Henrik Thunman, professor vid institutionen för 

rymd-, geo- och miljövetenskap och energiteknik vid Chalmers Universitet. 

11/3-20. Skogsbränder i Sverige. Igor Drobyshev, SLU i Alnarp. 

17/3 Klimatsamtal med Jenny Axelsson(C).  

12/10-20 Framtidens transporter. Christer Ljungberg, VD/CEO på Trivector. 

2/11-20. Vad är ett avfallsbolags roll i en cirkulär ekonomi? Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells. 


