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Minnesanteckningar lokalorganisationerna Klimataktion 220823 

Närvarande: Ann-Marie/Halmstad, Lena/Uppsala, Fredrik/Sundsvall, Ami/Skåne, Pia/Riks & Nyköping 
och Petra/Riks & Stockholm.  

Vi saknade Kalmar. 

 

1. Information från Riks 

För att undvika att medlemmar inte förnyar sitt medlemskap vid årsskiftet och få en fast inkomstkälla 
undersöker Riks möjligheten att erbjuda autogiro för medlemsavgift och månadsstödjare. Planen är 
att det driftas vid årsskiftet innan kallelserna till årsstämman skickas januari/ februari. 

Petra påminde om strategimötet på Framtidsforum lördag den 22 oktober på eftermiddagen då alla 
lokalföreningars styrelser är inbjudna. 

 

2. Broschyr 

Riks håller på att uppdatera broschyren med nya stadgar och nytt belopp för livsmedlemskap 5.000:- 
(det var tidigare 2.000:-) som beslutades på årsstämman i år.  

Vi beslutade att varje lokalförening får 50 ex var att börja med. De planeras bli klara innan årsskiftet. 
Använd de gamla så länge, men stryk över beloppet 2.000:- och ersätt med 5.000:- 

 

3. Rapport från Lokalföreningarna 

Skåne 

• har skrivit förslag på ett öppet brev till de 10 av de rikaste skåningarna.  
• har startat samarbete med FFF Lund och ”Bredda inte E22” (Ami har varit med på ett möte).  
• Ami och Hanna kommer att stå några gånger vid ett opolitiskt klimatbord på Stora Torget i 

Lund inför valet.  
• Ami har också skickat 12 förslag på hur man kan minska biltrafiken i städerna till några 

regionpolitiker: 
https://www.forskning.se/2022/05/17/basta-satten-minska-biltrafiken-stader/#atgarder. 

• Den 1 september kommer en miljöstrateg på Länsstyrelsen gå igenom "Hållbara Skåne" med 
oss. https://catalog.lansstyrelsen.se/store/18/resource/392 Ett digert dokument. 

• Vi kommer hålla Studiecirkeln: Global utmaning med start 7 september. 
• https://globalutmaning.se/klimatagendan-kurser/ 

 

Uppsala 

• Tillsammans med flera av Uppsalas lokala klimatföreningar har vi skickat FOLK uppropets 
konkreta klimatförslag i 7 punkter till kommunens partiföreträdare. 

• Medverkar i nätverket Klimatval Uppsala: synlighetsaktiviteter på stan, delar ut våra 
broschyrer med enkätresultat från partisvar om klimatpolitik. To-fre från 25 augusti och fram 
till valet. 
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• Har medverkat i samråd om Vattensfalls koldioxidinfångningsanläggning i Uppsala. 
• Stödjer och ansluter arrangemanget Barnens klimatmarsch 3 september. 
• Bokbord och dela ut våra KA broschyrer, första 27 september. 
• Planerar en workshop om klimatförnekelse den 10 oktober, 

  

Halmstad 

• På onsdag har vi vår paneldebatt om klimatet på Stadsbiblioteket, valveckan rör vi oss på 
torget bland valstugorna och vi har hopp om en artikel i Hallandsposten.  

• I höst planerar vi studiecirkel på ABF med Klimatriksdagens "Klimatpolitik för en snabb 
omställning", i oktober kommer vi/jag till Stockholm.  

• Sista fredagen varje månad cyklar vi för klimatet.  

  

Stockholm 

• 31 augusti, 14:30, Manifestation med Gemensam Välfärd på Sergelstorg. INFO. 
• 31 augusti,  17:30, Sorgmarsch- Klimatnödläge - Äldre höjer rösten. INFO. 
• 3 september KlimatFestival i Vinterviken. Pia kommer hålla tal. INFO 
• 10 september har styrelsen ett Strategi-möte 
• På lördagar står vi på Medborgarplatsen, delar ut Naturskyddsföreningens flygblad och sätter 

upp affischer om partiernas klimatpolitik. INFO 

 Ingen rapport från Nyköping, Sundsvall och Kalmar. 

 

 

Nästa möte:  

Tisdag den 8 november, kl 19:00. Jag mailar länk ca en-två veckor innan. 

 

 

Tack för allt ni gör för en grön och hållbar värld!  

Vid pennan, Petra 

 

 

 


