
  

    
Många   var   vi   som   hade   längtat   efter   en   riktig   vinter   med   snö   och   isar   som   bär!   
Och   våra   önskningar   har   hörsammats   -   som   det   har   skidats,   pulkats   och   åkts   skridskor!   
Förhoppningsvis   har   ni   fått   ladda   batterierna   med   härlig   vinter-energi   och   kanske   någon   semla   
och   är   redo   för   ett   fullspäckat   program   av   utbildningar,   årsmöten   och   mycket   annat.   Allt   gott,   
    
  

Jubileumsöl   idag!   
Idag   måndag   den   22   februari   är   det   25-årsjubileum   för   Miljöl!   Mer   information   hittar   du   här   
(facebook)     
  

Boka   tid   hos   klimatcoachen!   
Vill   du   ha   stöd   i   ditt   klimatengagemang?   Under   våren   utvecklar   vi   en   metod   för   klimatcoachning   
där   du   exempelvis   kan   få   hjälp   att   komma   igång,   komma   vidare   eller   hitta   strategier   för   ett   
hållbart   engagemang.   Läs   mer   och   anmäl   ditt   intresse   här.   Tipsa   gärna   vänner   och   bekanta   som   
kan   vara   intresserade.   
    
  

Klimatinspiratörskurser   
Våra   klimatinspiratörskurser   har   tagit   ordentlig   fart   och   i   år   kommer   vi   även   att   komma   ut   i   skolor   
och   prata   med   eleverna.   Vill   du   gå   en   klimatinspiratörskurs?   Planerade   kurser   är   för   
närvarande:   
  

Bli   klimatinspiratör   Uppsala   med   start   22/3   
Vi   planerar   även   en   onlinekurs   i   Umeå/Nedre   Norrland   i   april   och   hoppas   kunna   hålla   en   kurs   på   
plats   i   Varberg   den   10/4   om   Coronaläget   tillåter.   Det   kommer   att   hållas   fler   kurser   i   vår   så   håll   ett   
öga   på   vårt   kalendarium.   Om   du   har   en   grupp   som   är   intresserad   av   en   kurs,   föreläsning   eller   
studiecirkel,   eller   tips   om   några   som   kan   vara   intresserade;   kontakta   Pia   Björstrand   på   
pia.bjorstrand@klimataktion.se.   
    
  

Bli   inspiratörsutbildare   
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Vi   kommer   också   att   hålla   en   ny   utbildarkurs,   dvs   en   kurs   där   man   kan   utbilda   sig   för   att   håll   
våra   klimatinspiratörskurser.   Kurstillfällena   är   den   10/4   och   den   17/4   och   kommer   att   ske   online.   
För   att   gå   utbildarkursen   måste   man   först   gå   vår   klimatinspiratörskurs.   Läs   mer   och   anmäl   ditt   
intresse   här.   
    
  

Ledigt   volontäruppdrag   
Vill   du   göra   något   konkret   och   viktigt   för   klimatet?   Vi   sker   nu   ytterligare   en   redaktör   för   vår   
hemsida.   Vi   söker   dig   som   är   intresserad   av   kommunikation,   bra   på   att   uttrycka   dig   och   har   
minst   ett   par   timmar   i   månaden   att   lägga   på   uppdraget.   Kontakta   Charlotta   på   
charlotta.johansson@klimataktion.se   om   du   är   intresserad.     
    
  

Snart   dags   för   årsmöte   
Den   21   Mars   är   det   årsmöte   för   Klimataktion   Riks.   Mötet   hålls   digitalt   och   en   inbjudan   kommer   
att   gå   ut   på   mailen   till   alla   medlemmar.     
  

Betala   medlemskap   
Du   som   ännu   inte   är   medlem   är   varmt   välkommen   att   bli   det   här   och   du   som   är   medlem   men   
ännu   inte   har   betalat   din   årsavgift   kan   gör   det   här.   
  

Klimataktion   Kalmar   
Klimataktion   har   fått   en   ny   lokalavdelning,   vi   välkomnar   med   stor   glädje   Kalmar   till   
organisationen!   Läs   mer   om   dem   här.   
  
  

Styrelsen   för   Klimataktion,   riksorganisationen   
  
  


