
Protokoll för Klimataktion Stockholms årsmöte 2022-03-24

Tid: kl. 18.30, torsdag 24 mars 2022
Plats: Digitalt via Zoom och på Rosenlundsgatan 52

Närvarande: Anders Berndes, Bertil Ottoson, Caspar Ström, Christiane Fürnkranz, Eva Avner,
Ingegerd Jansson, Lena Douglas, Mårten Thedin, Petra Palmen, Samuel Avraham, Titti 
Matsson

§1. Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av Titti Mattson, som hälsade alla deltagare välkomna till mötet. 

§2. Val av mötesfunktionärer
Anders Berndes föreslogs som ordförande för årsmötet.
Ingegerd Jansson föreslogs som sekreterare för årsmötet.
Anders och Ingegerd valdes till ordförande respektive sekreterare för årsmötet.
Christiane Fürnkranz och Lena Douglas föreslogs som rösträknare och justerare.
Christiane och Lena valdes till rösträknare för årsmötet och justerare av årsmötets protokoll.

§3. Mötets behöriga utlysande
Informationen om årsmötet har funnits på Klimataktions webbplats sedan sex och en halv 
vecka före mötet. Sex veckor krävs i enlighet med stadgarna.
Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.

§4. Dagordning
Dagordningen fastställdes av årsmötet med två tillägg under Övriga frågor.

§5. Verksamhetsberättelsen för 2021
Anders Berndes gick igenom verksamhetsberättelsen. Lena Douglas och Ingegerd Jansson 
berättade om temagrupperna.

Sammanfattning:
Årets aktiviteter påverkades av Coronapandemin, men en hel del har ändå gjorts.

Två remisser har besvarats under året, en om regionens cykelplan och en om dragningen av 
den nya tunnelbanelinjen. KA Stockholm deltog också i skrivandet av två debattartiklar; en 
om cykelplanen och en om almstriden.

Ett webbinarium anordnades tillsammans med KlimatSverige och forskarnätverket ICCI, när 
IPCC-rapporten släpptes, ett samarbete som därefter har fortsatt. Även efter COP26 ordnades 
ett webbinarium, tillsammans med ICCI, FFF och andra organisationer inom KlimatSverige.



På grund av Coronapandemin har det inte varit någon flygbladsutdelning. Klimatinspiratörs-
kurser har ändå kunnat ordnas, arbete pågår även under 2022 och har lett till fler medlemmar.

KA Stockholm har varit aktiva under Climate Live, under klimatstrejker och demonstrationer, 
samt med Saturdays For Future, när restriktionerna så har tillåtit.

KA Stockholm har fortsatt att hantera ekonomin för FFF och nätverket KlimatSverige, samt 
har varit aktiva i nätverket KlimatSveriges samordningsgrupp, i Klimatriksdagen, i nätverket 
Stockholm+50, med mera.  

Föreningens informations- och bokbord var med under Schysst Jul och under ett arrangemang
på Solidaritetshuset (som arrangerades istället för Stockholms stads bokbord pga pandemin), 
samt i samband med KlimatSveriges årliga nätverksmöte i Immanuelskyrkan - under COP26.

Rekrytering av nya medlemmar har främst gjorts genom föreningens temagrupper och 
klimatinspiratörskurserna.

KA Stockholm fortsätter stödja Srushtidnyan som vänförening. Eva Avner berättade att det 
inte hänt så mycket på senare tid. SIDA via Forum Civ (fd Forum Syd) har dragit tillbaka 
Covid-reglerna, och nu behöver föreningen samla in pengar för sin delfinansiering igen. 
Projektet med Srushtidnyan var inte aktivt i Mumbai under pandemin. De anställda jobbade 
istället på annat håll, men är nu även aktiva i Mumbai. Information finns på KAs webbplats.

Lena Douglas och Ingegerd Jansson berättade om temagrupperna. Klimatforum 
Hägersten/Älvsjö har lanserat sig i stadsdelen under hösten och började med stormöten, då ett 
par arbetsgrupper bildades. Gruppen har nått många via en Facebooksida och en artikel i Mitt 
i Söderort. Hållbara finanser har läst in sig på tjänstepensionernas betydelse för ett hållbart 
klimat, kontaktat fack, andra aktörer och tidningar, och fått egna artiklar publicerade.

Hela verksamhetsberättelsen finns att läsa på Klimataktion Stockholms lokalsida på 
Klimataktions webbplats.

Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§6. Redovisning av bokslut för 2021
Titti Matsson gick igenom bokslutet och de totala inkomsterna och utgifterna under året, 
inklusive de pengar som hör till FridaysForFuture och nätverket KlimatSverige. 

Klimataktion Stockholm gick plus 14250 SEK på hela året. Det beror på bidrag och 
donationer, och bokförsäljningen som gått med plus - bl.a. såldes den av Klimataktion 
Stockholm producerade ”AKA-boken”, som Rikard Rehnbergh har skrivit, bra till 
studiecirklar - samt att färre event har kunnat genomföras pga restriktionerna. 

Hela bokslutet finns att läsa på Klimataktion Stockholms lokalsida på Klimataktions 
webbplats.



Bokslutet godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§7. Revisionsberättelse
Revisorer för Klimataktion Stockholm är David Jacobsson (frånvarande) och Bertil Ottoson 
(närvarande). 

Bertil Ottoson läste upp revisionsberättelsen och berömde föreningens kassörer och styrelsen 
för ett väl genomfört arbete. 

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§8. Beslut om ansvarsfrihet för 2021
Revisorerna föreslår att styrelsen skall få ansvarsfrihet. Årsmötet biföll förslaget och beslutet 
togs att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§9. Förslag till verksamhetsplan för 2022
Anders Berndes presenterade Klimataktion Stockholms verksamhetsplan för 2022. 

Uppdrag: Överlevnad som startade den 1 september 2021 fortsätter under verksamhetsåret. 
Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och redovisas separat i form av en årsrapport
och en ekonomisk rapport till Arvsfonden i september varje år. Ca tio kortfilmer ska göras 
under tre års tid, samt en sammanfattande långfilm. Filmerna handlar om ungdomar som 
intervjuar forskare om klimatrelaterade ämnen och kommer visas på olika ställen. Bl.a. ska de
visas i skolor tillsammans med kompletterande lärarhandledningsmaterial, och de kan även 
användas av Klimataktions Klimatinspiratörer och olika samarbetspartners. Filmer och annat 
projektrelaterat material läggs ut på projektets webbplats www.uppdragoverlevnad.se och 
även sociala medier används i arbetet. 

Planeringen för Stockholm+50 pågår med aktiviteter före, under och efter FN-konferensen i 
sommar. KA Stockholm skall vara medarrangör av livesända seminarier på ABF-huset under 
våren och även vara medarrangör av Folkets Forum och en manifestation på Sergels Torg. 

Andra evenemang: vi kommer vara med på Klimatriksdagen med ett bokbord, samt ev. även 
under Järva-veckan och Schysst Jul. Fler evenemang kan tillkomma (t ex Klimatfestivalen 
som brukar anordnas av Bolincentret).

Informationsarbete och opinionsbildning fortsätter, bl.a. genom att medlemmar i KA 
Stockholm är med och utbildar i KA Riks Klimatinspiratörsprojekt och genom skrivande av 
remissvar och debattartiklar i samarbete med andra miljöorganisationer.

Speciella aktiviteter planeras i och med valet i september 2022, till exempel genom FOLK, 
Forum för lokal klimataktivism, som är en del av Klimatriksdagen. Just nu aktuellt med ett 
upprop till kommunpolitiker. Eventuellt kommer KA Stockholm att vara med och bemanna en
valstuga, om ett samarbete kring en sådan anordnas med andra miljöorganisationer. 

Arbetet i nätverket KlimatSverige fortsätter, bl.a. i samordningsgruppen där KA Stockholm är
bland de drivande. Drygt 200 organisationer och flera tusen privatpersoner ingår i nätverket.



KA Stockholm fortsätter stödja Indienprojektet, via Framtidsjorden som administrerar.

Temagrupperna:
Hållbara finanser håller på och tar fram en enkät till politiker (om finanspolitik). Eventuellt 
kommer ett samarbete med Greenpeace att inledas. Arbetet fortsätter med tjänstepensioner, 
EU-taxonomin och kontakter med facken.

Klimatforum Hägersten/Älvsjö håller stormöten varje månad. Gruppen har lärt sig mer om 
lokal klimataktivism. Kontakter har inletts med lokalpolitiker för att ställa ett antal frågor om 
klimatarbete i stadsdelen. Samarbete är inlett med en annan lokal grupp om att ordna en 
klimatfestival i höst. Gruppen får numera låna lokaler i Uppenbarelsekyrkan i Hägersten.

Hållbara Skarpnäck. Tre arbetsgrupper är bildade; miljöcenter (delningsekonomi), kultur och 
utbildning, och hållbara bostadsrättföreningar. Bland annat planeras en sopopera. 
Temagruppen finns på KA Stockholms lokalsida, inklusive en egen verksamhetsplan. 

Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§10. Förslag till budget för 2022
Titti Matsson presenterade budgetförslaget samt utfallet för 2021, samt budgetförslaget för 
2022. 

En diskussion startade gällande inköp av böcker, där ett förslag var att köpa in fler 
klimatrelaterade barnböcker och andra typer av böcker, för att på så sätt bredda utbudet lite. 
Årsmötet var positivt till förslaget, Anders informerade om att Rikard Rehnbergh håller på att 
skriva en ny bok som KA Stockholm är med och producerar, och de närvarande uppmanades 
att komma in med förslag på nya böcker som skulle passa på bokbordet. 

Budgetförslaget godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§11. Motioner 
Inga motioner har kommit in före årsmötet, och inga motioner lämnades heller in under 
årsmötet. 

§12. Val av styrelse
Avgående styrelseledamöter är Veronica Fransson Farias, Patricia Johansson och Anders 
Berndes.
Valberedningen har under året bestått av Eva Avner och Victor Janisels
Under mötet presenterade valberedningen följande förslag till styrelse:

 Omval av fem ordinarie styrelseledamöter: Caspar Ström, Ingegerd Jansson, Lena 
Douglas, Rikard Rehnbergh, Titti Matsson

 Nyval av två ordinarie styrelseledamöter: Petra Palmen, Samuel Avraham.
 Nyval av en suppleant: Mårten Thedin

Årsmötet valde de sju ordinarie styrelseledamöterna och suppleanten enligt valberedningens 
förslag. 



Precis som tidigare år beslutade årsmötet att styrelsen under verksamhetsåret själva får välja 
in suppleanter – upp till ett antal som är i enlighet med stadgarna – om behovet skulle uppstå. 

Anders Berndes berättade att orsaken till hans avgång är att Arvsfonden föredrar att han inte 
är styrelsemedlem samtidigt som han är anställd av KA Stockholm som projektledare för 
Uppdrag: Överlevnad. I tjänsten ingår dock att Anders fortlöpande skall informera styrelsen 
om projektet. Han kan då adjungeras till styrelseledamot vid styrelsemöten – ha närvaro- och 
yttranderätt, men inte rösträtt – och på samma sätt kan andra personer adjungeras vid behov.

§13. Val av valberedning 
Eva Avner och Victor Janisels föreslogs av årsmötet att sitta kvar i valberedningen. 

Årsmötet godkände förslaget.

§14. Val av två revisorer
Valberedningen föreslår att de nuvarande revisorerna David Jacobsson och Bertil Ottoson 
fortsätter som revisorer. 

Årsmötet godkände förslaget.

§15. Övriga frågor
Två övriga frågor var anmälda.

Klimatbiblioteket. Böcker donerade av Ulla Björklund, Lena Douglas och Christiane 
Fürnkranz. Biblioteket innehåller ett femtiotal böcker som alla medlemmar får låna gratis. Det
är faktaböcker, barnböcker, romaner, essäer, antologier, etc. Biblioteket kommer finnas 
tillgängligt på Rosenlundsgatan 52 och böckerna kan hämtas efter kontakt med bibliotekarien 
Lena Douglas. Klimatbibliotekets lokala sida på Klimataktions webbplats blir publik inom en 
vecka efter årsmötet. Alla de närvarande uppmanades att donera böcker. Tips på utveckling av
lokalsidan kan mejlas till Lena, vars kontaktuppgifter finns på webbplatsen. 

Christiane höll tal till Lena. KB står numera för KlimatBiblioteket - Stockholms viktigaste 
bibliotek! Det är Lenas fantastiska idé och arbete som gjort det möjligt att starta. Christiane 
överräckte en bukett med snödroppar, ett äpple för kunskap och en duk med äppeltryck.

§16. Årsmötets avslutande
Anders Berndes tackade alla som hade närvarat under årsmötet och mötet avslutades.

______________________________ ________________________________
Mötesordförande Anders Berndes Mötessekreterare Ingegerd Jansson 

 

______________________________ ________________________________
Justeras Lena Douglas Justeras Christiane Fürnkranz 
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