
       

Verksamhetsberättelse, Klimataktion Halmstad, verksamhetsåret 2022  

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 220316 valdes fem ledamöter, Anders Bengtsson, Anne-Marie Bruno, Barbro 

Toftgård, Lionel Charrière, Nils Werner. Vid årsmötet valdes även revisor och revisorsuppleant, Stefan Hal-

lander respektive Göran Lund samt valberedning, Christer Andersson och Gun Jönsson.  

Vid konstituerande möte 220328 utsågs Barbro till kassör och firmatecknare, Anders till sekreterare, som 

gör ett protokollsutkast och Barbro som skriver slutdokumentet.  Lionel till mötesledare, Anne-Marie till 

kontaktperson, Anders till hemsidesansvarig, Anne-Marie till facebookansvarig med Lionel som backup. 

Anders till ansvarig för adresslista och mail till nya medlemmar. Anne-Marie till studiecirkelansvarig, Nils 

som Klimatet och vi-representant med Anders som backup, Lionel som representant i Klimatnätverkets 

sammankallandegrupp. 

Styrelsen sammanträdde vid 7 tillfällen under 2022. 

 

Valet 

Vi genomförde en klimatenkät till de politiska partierna i fullmäktige. Samtliga utom SD svarade. Enkäterna 

är redovisade på vår hemsida och sammanfattat i en debattartikel i HP. 

I samarbete med biblioteken i Halmstad arrangerade vi i april och maj fyra offentliga möten, där partierna 

två och två fick presentera sin klimatpolitik. Hallandspostens Mattias Karlsson var mötesledare. Dessutom 

en paneldebatt i augusti där alla utom SD ställde upp. Även här var Mattias Karlsson mötesledare. 

Flera medlemmar propagerade och delade ut material bland valstugorna på Stora Torg. 

Föreläsningar 

Bibliotekets föreläsningsserie ”Klimatet och Vi”, där Klimataktion är medarrangör, gjorde en nystart under 

hösten efter ett långt pandemiuppehåll, med följande föreläsningar 

Världens energimöjligheter av Tomas Kåberger. 

Energiomställningen av Filip Jonsson. 

Förnekelsens tid av Kjell Wolves. 

Hållbar turism i framtidens städer av Cecilia Cassinger.  

 

Dessutom hela fyra föreläsningar under bibliotekets ekodag: 

Demokratisoppa. Agenda 2030 och EU:s prioriteringar för klimatet. 

Från klimatångest till handling 

Bibliotekspodden möter klimatpsykolog Frida Hylander 

Klimatet, individen – om att förändra med glädje 

Under Ekodagen bjöd vi dessutom på ”Testa din klimatbelastning” i en klimatkalkylator, men intresset var 

inte stort.  



Cykeldemonstrationer 

Sista fredagen varje månad, från november ändrat till sista lördag, har vi deltagit i ”Cykla för klimatet”, ar-

rangerat av Klimatnätverket södra Halland. Mellan 10 och 20 deltagare varje gång.  

Studiecirkel 

Både under våren och hösten har vi haft studiecirkel på ABF. Under våren fyra gånger med diskussioner och 

en film från SMHI, ett digitalt föredrag, och den sista träffen med Hanna Bilmeyer om kommunens klimat-

anpassningsarbete. Höstens sex träffar har behandlat Klimatriksdagens inspelade omställningsplan i 4 delar 

(planen, skogen, jordbruket, transporterna) samt diskussioner om föreläsningarna som varit.  

Insändare 

Ett flertal insändare och någon debattartikel från medlemmar har publicerats i Hallandsposten, särskilt under 

våren. Ett hett ämne var kritik mot Framtidsplanen och åkermarken, där flera av våra insändare krävde åter-

remiss. Samma krävde Gun Jönsson i KF:s talarstol med allmänhetens fråga. Kritik framfördes även genom 

en namninsamling på nätet på Klimatnätverket Södra Hallands initiativ, som samlade 589 underskrifter.  

Övriga ämnen som togs upp i insändare var bensin, flygbiljetter, skogen och omställningen.  

Yttranden 

 I slutet av 2021 gavs ny möjlighet att yttra sig över Framtidsplan 2050, nu den sk granskningsversionen. Vi 

framhöll i ett yttrande i början av året att vår kritik av samrådsversionen inte beaktats och hänvisade till 

detta, vårt föregående yttrande.         

Samverkan  
Klimatnätverket södra Halland har 14 anslutna föreningar  - lokalföreningarna i Halmstad för Naturskydds-

föreningen, 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 

Framtidsplanen, skrivit debattartiklar och arrangerat "stormöten" 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 treda-

garsseminarium om koldioxidbudget. Kontakten med Klimataktions riksförening - och övriga lokalförening-

ar - har förenklats och fördjupats genom gemensamma zoommöten ledda av riksföreningens kontaktperson. 

Vi var med på Klimatriksdagen i maj, på Klimataktions Framtidsforum i oktober och deltog digitalt på Kli-

matriksdagens tvådagarsseminarium i november. 

Medlemmar  

Föreningen hade vid årets slut 80 medlemmar  

 

Halmstad 26 februari 2023 

För styrelsen 

 

Anders Bengtsson  

 


