
  

  
Nyhetsbrev   från   Klimataktion   riks.   
    
Nu   har   vi   haft   vårt   första   årsmöte   online.   Det   är   ju   långt   ifrån   samma   sak   som   att   ha   ett   möte   där   
man   träffas   men   det   var   ändå   trevligt   att   ha   med   flera   medlemmar   från   olika   landsändar   och   vi   
blev   också   väl   underhållna   av   vår   favoritartist   Staffan   Lindberg.   Nu   satsar   vi   på   att   utöka   
föreningen,   bli   fler   medlemmar   som   aktivt   engagerar   sig   i   klimatfrågan   och   att   se   till   att   
klimatfrågan   blir   högst   prioriterad   av   alla   politiska   frågor   inför   valet   2022!     
    
  

Köp   Klimataktions   bok!   
Under   slutet   av   året   gav   Klimataktion   ut   boken   ”Antropocen   Kapitalocen   Artificen”   skriven   av   
miljö-   och   kulturjournalisten   Rikard   Rehnbergh,   som   har   varit   aktiv   i   Klimataktion   sedan   starten   
2008.   Vi   tycker   att   fler   borde   få   chansen   att   läsa   boken,   så   nu   finns   det   möjlighet   att   köpa   den   till   
självkostnadspris   och   få   hem   den   med   posten.   Boken   kan   enbart   köpas   direkt   från   Klimataktion,  
den   finns   ej   i   handeln.   Information   om   bokens   innehåll   och   hur   du   köper   den   finns   här:   
https://klimataktion.se/2020/12/23/kop-klimataktions-bok.     
    
  

Koll   på   kassan?   
Vår   kassör   Mikael   ska   sluta   efter   7   år   och   vi   nu   söker   en   ersättare   som   är   bokföringskunnig.   Det   
är   en   viktig   post   som   ger   god   insyn   i   vårt   arbete.   Uppdraget   handlar   om   uppemot   200   
verifikationer/år.   medlemsregistrering   samt   rapportering   till   styrelsen   varje   månad.   Om   du   är   
intresserad   av   att   hjälpa   till   med   detta,   vänd   dig   till   vår   ekonomiansvariga   Ninna   Gunnarsson   på   
ninna.gunnarsson@klimataktion.se.   

    
  

Nya   styrelsemedlemmar   sökes!     
Vår   talesperson   Ossian   Matthiessen   har   tyvärr   blivit   tvungen   att   sluta   på   kort   varsel   av   
personliga   skäl   och   vi   söker   därför   en   ny   talesperson.   Om   du   är   intresserad   av   att   representera   
föreningen   utåt   gentemot   våra   medlemmar,   media   och   samarbetspartners,   vänd   dig   till   
evalenaberlin@hotmail.com.   
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Vi   söker   också   fler   manliga   styrelsemedlemmar   till   riksorganisationen   för   att   få   en   jämn   
könsfördelning.   Vi   är   särskilt   intresserade   av   personer   med   kunskaper   inom   
organisationsutveckling,   kommunikation,   eller   administration,   men   givetvis   kan   du   även   vara   
välkommen   om   du   har   ett   engagemang   för   klimatfrågan   och   vill   hjälpa   föreningen   att   arbeta   
med   detta.   Vid   intresse,   kontakta   evalenaberlin@hotmail.com.   
  
    
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.     
    
  

Strategi   för   Klimataktion   
Klimataktion   kommer   under   året   att   utarbeta   en   strategi   för   hur   föreningen   bättre   ska   kunna   nå   
sina   mål.   Om   du   vill   vara   med   i   en   strategigrupp   för   att   arbeta   vidare   med   den   frågan,   kontakta   
Pia   Björstrand   på   pia.bjorstrand@klimataktion.se.     
    
  

Klimatinspiratörskurs   online   
Våra   klimatinspiratörskurser   online   har   i   stort   sett   varit   fullsatta   hela   våren.   Nu   kommer   det   en   
nu   klimatinspiratörskurs   online,   som   kommer   att   hållas   den   17   och   18/4,   kl   10.00   –   15.00   båda   
dagarna.   Varmt   välkommen   att   delta!   Vi   planerar   också   för   kurser   i   Norrland   och   Örebro   under  
våren,   så   håll   ögonen   öppna   om   du   är   intresserad.     
    
  

Klimatnödlägeskampanj   
Vår   klimatnödlägeskampanj   fortsätter.   Alla   kan   visa   sitt   stöd   för   en   utlysning   av   klimatnödläge   –   
privatpersoner,   företag,   kommuner,   organisationer   och   stater.   Ladda   ner   vår   skylt   för   att   visa   att   
du   också   kräver   klimatnödläge   av   Sveriges   riksdag.   Ta   en   bild   av   dig   med   skylten   och   skicka   till   
info@klimataktion.se.   Dela   gärna   din   bild   i   sociala   medier   under   #klimatnödläge   och   
#climateemergency.   Läs   mer   här.   Klimatnödläge   nu!   –   Klimataktion     
    
  

Klimatstrejker   
Även   strejkerna   fortsätter,   i   form   av   onlinestrejker,   skostrejker   och   andra   påhittiga   lösningar   för   
att   kunna   manifestera   trots   Corona.   Visa   gärna   ditt   stöd   genom   att   delta   i   strejkerna!     
  

Styrelsen   för   Klimataktion,   riksorganisationen   
  
  


