
  

Extra   årsmöte!   
Eftersom   vår   talesperson   Ossian   Matthiessen   har   avgått   av   personliga   skäl   och   vi   behöver   
komplettera   vår   styrelse   håller   vi   ett   extra   årsmöte   kl   18.30   den   4/5   med   fyllnadsval.   Handlingar   
om   årsmötet   kommer   att   publiceras   på   Klimataktions   hemsida   senast   två   veckor   före   årsmötet.   
Se   mer   information   här.     
    
  

Vårens   sista   klimatinspiratörskurser   online   -   OBS   kort   anmälningstid!   
Nu   har   vi   flera   klimatinspiratörskurser   på   gång,   alla   med   början   i   maj.   Den   här   gången   inriktas   
kurserna   mer   lokalt   för   att   skapa   engagemang   på   olika   orter.   Hjälp   gärna   till   att   sprida   
information   till   vänner   och   bekanta   som   vill   göra   något   för   klimatet   men   inte   riktigt   vet   vad,   eller   
som   vill   ha   mer   kunskap   i   klimatfrågan.   
  

Bli   Klimatinspiratör   i   nedre   Norrland,   sista   anmälan   22   april   
Läs   mer   och   anmäl   dig   här.   
  

Bli   Klimatinspiratör   i   Örebro,   sista   anmälan   25   april   
Läs   mer   och   anmäl   dig   här.   
  

Bli   Klimatinspiratör   i   Södertälje/Botkyrka,   sista   anmälan   26   april   
Läs   mer   och   anmäl   dig   här.   
  
    
Föreläsning   
Onsdagen   den   21   april   kl   18.00   är   medarrangerar   Klimataktion   Uppsala   en   föreläsning   som   
handlar   om   Hållbar   mobilitet.   Läs   mer   och   anslut   här.   
  
    
Nytt   undervisningsmaterial   för   högstadiet   och   gymnasiet   
Klimataktion   har   inlett   ett   samarbete   med   Brevvännerna   där   vi   ber   elever   i   högstadiet   och   
gymnasiet   om   hjälp   i   vårt   klimatarbete.   Läs   mer   här,   och   hoppas   att   din   klass   vill   vara   med?   
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Klimataktion   söker   praktikant   i   höst   
Nu   söker   vi   en   duktig   praktikant   som   kan   hjälpa   till   med   kommunikation   och   projektledning   inom   
klimatinspiratörsprojektet.   Praktiken   bör   vara   en   del   av   en   pågående   utbildning   och   praktikanten   
bör   kunna   jobba   från   vårt   kontor   i   Bagarmossen,   Stockholm.   Om   du   är   intresserad,   skicka   ett   
mejl   med   lite   information   om   dig,   din   utbildning   och   när   du   skulle   kunna   praktisera   hos   oss   till   
charlotta.johansson@klimataktion.se.   
  
    
Är   du   intresserad   av   att   bli   frivillig   klimatcoach?   
I   år   har   Klimataktion   tagit   fram   och   testat   metoder   för   volontärer   att   coacha   enskilda   personer   i   
deras   klimatengagemang.   I   samtalen   har   de   fått   utforska   sina   känslor,   drömmar   och   mål   samt   
eventuella   hinder   för   deras   klimatengagemang.   Målet   med   coachningen   är   att   
klimatengagemanget   ska   bli   lustfyllt,   effektivt   och   hållbart.   
    
För   att   kunna   gå   vidare   och   utöka   verksamheten   behöver   vi   fler   klimatcoacher   och   vi   
undersöker   nu   om   det   finns   intresse   av   detta   volontäruppdrag.   För   att   vara   aktuell   behöver   man   
först   ha   gått   eller   gå   kursen   Bli   Klimatinspiratör!   Kursen   är   en   heldag   alternativt   uppdelat   på   
flera   kvällspass   och   ges   regelbundet.   Man   behöver   också   gå   Klimataktions   coachutbildning   (en   
heldag,   alt   två   halvdagar   online)   och   man   måste   ha   tid   att   föra   regelbundna   coachningssamtal   
och   att   delta   i   handledning.   Om   du   är   intresserad   fyller   du   i   formuläret   här   så   hör   vi   av   oss   med   
mer   information.   En   intresseanmälan   är   alltså   inte   bindande   på   något   sätt.     
    
    
Möte   med   regeringen   
Janine   O’Keefe   medverkade   förra   veckan   i   ett   möte   med   biträdande   finansminister   Åsa   
Lindhagen   tillsammans   med   flera   andra   klimatorganisationer.   Åsa   Lindhagen   berättade   om   
vårbudgeten   och   alla   klimatorganisationer   fick   framföra   sina   åsikter   till   regeringen.   Janine   
framförde   då   att   Klimataktion   uppmanar   regeringen   att   utlösa   klimatnödläge   och   att   behandla   
klimatet   som   den   kris   det   är.   Klimatförändringarna   kan   inte   vaccineras   bort   på   ett   år   och   många   
av   tröskeleffekterna   är   oåterkalleliga.   Janine   bad   också   Åsa   Lindhagen   att   framföra   till   Per   
Bolund   att   biobränsle   inte   är   hållbart   och   att   all   koldioxid   behöver   stanna   på   jorden.    
    
Önskar   er   mycket   kraft,   glädje   och   energi   till   fortsatt   engagemang   för   klimatet   i   vårsolens   glans!   
Styrelsen   för   Klimataktion,   riksorganisationen   
  
  


