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Verksamhetsberättelse, Klimataktion Halmstad, verksamhetsåret 2021  

Om Klimataktion Halmstad 

Föreningen bildades 2014 som en lokalförening till Klimataktion, som bildades 2008. 

Verksamheten står på fyra ben, d.v.s. information, folkbildning, mobilisering och samverkan. 

Vi vill, med vårt engagemang och våra aktiviteter, förmå politikerna att agera enligt den 

senast kända forskningen om klimatet.  

Årsmöte och styrelsemöten  

Vid föreningens årsmöte 210414 (zoom) valdes sju ledamöter, Anders Bengtsson, Anne-

Marie Bruno, Barbro Toftgård, Lionel Charrière, Marianne Olovson, Göran Sidén och Lotta 

Liedman samt en adjungerad ledamot, Nils Werner. Lotta Liedman var förhindrad att närvara 

vid den nya styrelsens första styrelsemöten, varefter hon avsade sig uppdraget p.g.a. tidsbrist. 

Göran Sidén lämnade styrelsen i slutet av oktober, då han flyttade från Halmstad. Liksom 

tidigare (sedan 2016) saknades kandidat till ordförandeposten.  

Vid årsmötet valdes även revisor och revisorsuppleant, Stefan Hallander respektive Katarina 

Remvig samt valberedning, Christer Andersson och Gun Jönsson.  

Styrelsen sammanträdde vid 12 tillfällen under 2021, varav 9 gånger digitalt.     

Vid konstituerande möte 210511 utsågs Anders Bengtsson, med bistånd av Marianne 

Olovson, till föreningens sekreterare och Barbro Toftgård till kassör och firmatecknare. 

Ordförandeuppgifter och vissa övriga ansvarsområden fördelades, varvid Anne-Marie Bruno 

åtog sig att vara mötesordförande och protokolljusterare, Göran Sidén (senare Anne-Marie 

Bruno) talesperson och kontaktperson, Nils Werner och Marianne Olovson föreningens 

representant i Stadsbibliotekets föreläsningsserie ”Klimatet och vi” samt Anders Bengtsson 

och Lionel Charriére ansvariga för hemsidan (klimataktion.se/halmstad) respektive 

lokalföreningens Facebook-sida.    

Information, folkbildning och mobilisering 

Pandemin har under året väsentligt begränsat föreningens verksamhet, som huvudsakligen 

skett via digitala möten (ett flertal), sociala medier (hemsidan, Facebook och e-post), media 

(insändare och debattartiklar i Hallandsposten) samt vissa coronasäkra utomhusaktiviteter.  

Förutom tre styrelsemöten samt ett medlemsmöte på ABF 6/12 för en första planering av 

”Klimatval 2022 Halmstad”, har vi inte träffats fysiskt inomhus för diskussioner, regelrätta 

studiecirklar, föreläsningar på biblioteket eller andra offentliga arrangemang.  

Sedan starten 19 mars 2021 har vi sista fredagen varje månad inklusive nyårsafton, deltagit i 

”Cykla för klimatet”, arrangerat av Klimatnätverket södra Halland. Den 19/3 och 24/9 



präglades cykeldemonstrationen av FFF:s globala klimatstrejk men först under årets sista tre 

månader samlades vi återigen varje fredag som Fridays for Future Halmstad på Stora torg.  

Yttranden över Halmstads kommuns detaljplaner och öviga aktuella planer    

December 2020 – januari 2021 träffades vi på zoom vid 8 tillfällen för att sammanställa 

yttranden över kommunens Framtidsplan 2050 (översiktsplanen) samt övriga tre planer för 

Energi- och klimat, Transport samt Vatten och VA. Klimataspekterna var, trots många ord om 

hållbarhet i planerna, otillräckliga. Kommunens klimatanpassningsplan utlämnades för 

samråd först i efterhand och besvarades av oss inom angiven tid, i maj månad. När 

Länsstyrelsens riskhanteringsplan för Halmstads tätort 2022 – 2027 utkom i slutet av 

sommaren, tedde sig kommunens tidsplan än mer anmärkningsvärd. Vårt yttrande till 

Länsstyrelsen inlämnades i september. Innan årets slut gavs ny möjlighet att yttra sig över 

Framtidsplan 2050, nu granskningsversionen. Vi framhöll att vår kritik av samrådsversionen 

inte beaktats och hänvisade till detta, vårt föregående yttrande.         

Samverkan  

Klimatnätverket södra Halland bildades under våren 2021 med förhoppningen att samla, 

bredda och stärka det lokala klimatarbetet. 14 föreningar anslöt sig - lokalföreningarna i 

Halmstad för Naturskyddsföreningen, Klimataktion, Fridays for Future, Cykelfrämjandet, 

Fältbiologerna, Röda korset och Vi håller oss på jorden, dessutom Klimatstudenterna, FN-

föreningen Laholm, Equmeniakyrkan Sennan, XR Halland, Pilgrims Walk for Future, 

Bäckhästens bageri & café och Miljömatematik.  

Förutom ”Cykla för klimatet" har nätverket ställt "Allmänhetens fråga" i kommunfullmäktige 

angående koldioxidbudget, skrivit debattartiklar och arrangerat "stormöten" (ett digitalt och 

ett fysiskt) för planering av det fortsatta av arbetet.   

Vi har på olika sätt följt och engagerat oss i Klimataktion riks, KlimatSverige, 

Klimatriksdagen och även andra nationella och internationella klimatgrupper. Vi har bl.a. 

deltagit i Klimatriksdagens digitala tredagarsseminarium om koldioxidbudget och även i deras 

FOLK – webbinarier (Forum för lokal klimataktivism). Kontakten med Klimataktions 

riksförening - och övriga lokalföreningar - har förenklats och fördjupats genom gemensamma 

zoommöten ledda av riksföreningens kontaktperson.  

Medlemmar  

Föreningen hade vid årets slut 80 medlemmar  

 

Halmstad 11 februari 2022 

För styrelsen 

Anne-Marie Bruno 

  

 


