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Inledning 

Verksamhetsåret har präglats av tredagars-arrangemanget Klimatriksdag 2018 som ägde rum 4 - 6 
maj, men som föregåtts av två års planering, genomförande av aktiviteter och insamling av medel. 
Det innebar en kraftmätning för en helt ideellt arbetande styrelse, arbetsgrupper och utskott. 
Föreningen Klimatriksdagens (KR) är en efterföljare till den förening som arrangerade den första 
folkriksdagen för klimatet i Norrköping 2014, men som därefter lades ner. 

Föreningens syfte är enligt stadgarna att verka för en snabb omställning till ett hållbart samhälle; att 
stärka det folkliga stödet för nödvändiga och modiga beslut i klimatpolitiken; och att lyfta fram 
klimatfrågan inför val till Sveriges Riksdag. KR ska bidra till att klimatfrågan får en central position i 
svenska valrörelser och i den svenska debatten.  

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av 10 ordinarie ledamöter och 3 ersättare, som valdes på årsmötet 2018-06-16, 
flera valdes om och några var nya. Styrelsen har sinsemellan utsett olika ansvar. Den har bestått av 
följande personer och ansvar: 

● Karin Sundby, ordförande, AU, kommunikationsgruppen, Nyköping 
● Torbjörn Vennström, vice ordförande, engagemangsgruppen, Norrtälje 
● Karin Wahlgren, kassör, Stockholm 
● Göran Falemo, ledamot, sekreterare, Stockholm 
● Dan Baeckström, ledamot, webbansvarig och kommunikationsgruppen, Göteborg 
● Ulrika Wilhelmsson, ledamot, programgruppen, Göteborg 
● Inger Björk, ledamot, påverkansgruppen, Stockholm 
● Gerd Johnsson Latham, ledamot, påverkansgruppen, Stockholm 
● Roger Bydler, ledamot, påverkansgruppen, Nacka 
● Linda Eikestam, ledamot, kommunikationsgruppen, Stockholm 
● Elisabeth Rosenborg, ersättare, biträdande kassör, Stockholm 
● Therese Ek, ersättare, Stockholm 
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● Ahmed Al Quassam, ersättare, Malmö 

På årsmötet avgick från styrelsen Peter Fritzon, Hans Holmgren, och Markus Steen. Som suppleanter 
avgick Ola Leifler och Filip Lövström. 

Förtroendevald revisor har varit Ole Stilborg, Borlänge. 

Styrelsen har haft 18 protokollförda möten. De flesta via skype, några heldagsmöten i Stockholm. Ett 
arbetsutskott (AU) har fattat löpande beslut mellan styrelsemötena, dock ej ekonomiska beslut. AU 
har haft många möten, men huvudsakligen inte protokollfört dessa, då de i huvudsak har förberett 
beslut på styrelsemöten. AU har under första halvåret bestått av Karin Sundby, Torbjörn Vennström, 
Ulrika Wilhelmsson och Karin Wahlgren. Under hösten gick Roger Bydler in istället för Karin 
Wahlgren.  

Förberedelser och genomförande av Klimatriksdag 2018 

En utförlig beskrivning och utvärdering av arrangemanget Klimatriksdag 2018 finns i föregående års 
Verksamhetsberättelse 2017 – 2018-05-31.(länk), som också biläggs till årsmötet 2019. Här följer en 
sammanfattning. 

Målen med Klimatriksdag 2018 var 

● Att klimat och hållbarhet blir viktiga perspektiv i valrörelsen 2018 
● Att deltagarna i KR18 får ökat hopp, nya verktyg och kreativa idéer för sitt klimatengagemang 
● Att KR har stark folklig och organisatorisk förankring 

Under hösten 2017 och våren 2018 pågick ett intensivt studie- och förberedelsearbete i 
arbetsgrupper och 10 klimatpolitiska utskott. Under motionstiden lämnades 260 motioner in för 
behandling i utskotten, som efter sammanslagningar blev 247 enskilda motioner. En webomröstning 
under de tre dagarna och en plenardebatt resulterade i att 12 motioner togs fram utifrån att de fick 
flest röster. Dessa överlämnades till riksdagspartierna och presenterades på hemsida, i broschyr.  

När det gäller kommunikation och marknadsföring användes mest hemsidan, sociala medier, 
youtubefilmer och debattartiklar. Det fanns mycket begränsade medel till annonsering, där 
samarbetade vi med några tidningar och organisationer.  

Med cirka 600 betalande deltagare, ännu fler medverkande i seminarieprogram och program på 
stora scenen i Aula Magna, en stor mängd utställare, volontärer och andra medverkande, nåddes 
målet att erbjuda ett attraktivt och intressant arrangemang för klimatengagerade. I efterföljande 
enkät uttrycktes en generell nöjdhet. Många kände ökat hopp för vi var många och det 
presenterades mycket kunskap och kreativa idéer.  

Över 40 kunskaps- och idéseminarier genomfördes. Cirka 30 grupper och föreningar medverkade i 
Forumdelen. En avslutande framtidsworkshop med med 80 deltagare genomfördes. 

Av de organisationer och företag som var samarrangörer i seminarier och deltog i utställningar och 
bokbord märks följande: Cogito, Studiefrämjandet, All for Eco, Skydda Skogen, Diakonia, Sustainable 
Innovation, Ekobanken, Transportarbetarförbundet, Sveriges ekumeniska råd, Framtidsjorden, 
Latinamerikagrupperna, Jordens vänner, Push, Medveten konsumtion, Slow Fashion, Fossil Free, 
Fores, Zero Mission, Bicycle Beats, m fl. Många av dessa deltog tillsammans med lokala 
aktionsgrupper i en dialogdel som kallades Forum.  
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Av de personer som ställde upp helt ideellt i programmet märks följande: Heidi Andersson, Björn 
Ferry, Malena Ernman, Helen Sjöholm, Kevin Anderson, Anders Wijkman, Martin Emtenäs, Stefan 
Sundström, Johanna Sandahl, Waffa Mahmoud, Naima Mohamed, Johan Ehrenberg, Martin Hedberg, 
Staffan Laestadius m fl. 

Totalt var det 211 organisationer och företag som via hemsidan aktivt stödde Klimatriksdagens 
värdegrund och initiativet att genomföra en folkriksdag för klimatet 4 - 6 maj 2018. 

Samarbeten kring arrangemang och ekonomiska bidrag  

Följande organisationer gav ekonomiska bidrag till Klimatriksdag 2018:  

Klimataktion, Svenska Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen, Diakonia, Folkkampanjen mot 
kärnkraft och kärnvapen, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen Stockholms Län, Alternativ Stad, 
Framtidsjorden, Afrikagrupperna, Minneberg-Traneberg S-förening, Latinamerikagrupperna, Svenska 
läkare för miljön, Framtiden i våra händer, Medveten konsumtion, Fossil Free Sverige, 
Studiefrämjandet.  

Följande företag gav ekonomiska bidrag eller sponsrade t ex förtäring, annonser: 

We Don’t Have Time, SPP Fonder, Advokatbyrån Omnia, Ekobanken, Move About, Brainheart Energy, 
ETC El, GF SOL, GoClimateNeutral, Mathem, Equa Animation, ICA Färgelanda, ICA Lappkärrsberget, 
Ryska Posten Skafferi, Floras retro, Flipptryck, Matsvinnet, Gröna Tryck, Lodyn. 

Därutöver gavs bidrag till KR 18, utöver deltagaravgifter, av ett sextiotal enskilda personer.  

Det var ett hårt och riskfyllt arbete att planera stort samtidigt som vi inte hade tillräcklig budget från 
början. Antalet anmälda deltagare blev mindre än planerat. Ekonomiskt gick det runt men med liten 
hårsmån, detta tack vare insamlade medel, där merparten kom in under våren 2018. Se separat 
Förvaltningsberättelse. 

Aktiviteter efter Klimatriksdag 2108 

Bolinfestivalen på Stockholms Universitet, ett årligt arrangemang riktat till ungdomar, deltog KR i.  

I Almedalen arrangerade KR tillsammans med Miljö & Utveckling och Sustainable Innovation 
klimatpaneler under fyra dagar. Var och en av de åtta riksdagspartierna intervjuades och deras svar 
analyserades av en sakkunnig panel. Konkurrensen med övriga event i Almedalen var hård, i 
genomsnitt kom 30 - 40 personer varje gång.  

Under valrörelsen uppmuntrade KR till lokala partidebatter i kommunerna. Flera sådana 
genomfördes av lokala initiativ, exempelvis i Stockholm 29 augusti. KR medverkade också i att på 
flera platser samarrangera Peoples Climate March 8 september, dagen innan valet. 

Senare delen av sommaren och hösten ägnades åt en projektansökan till Postkodstiftelsen, som vid 
årets slut gav resultat i ett beviljat projektbidrag för utåtriktade aktiviteter och politisk påverkan 
under 2019 och 202, för att stärka den egna organisationen och för att stärka miljö- och 
klimatrörelsen i stort.  

Ett stormöte med nystart i oktober drog cirka 60 personer och på ett kick-off möte i december 
bildades nya arbetsgrupper och sex nya klimatpolitiska utskott, med målet att driva en kampanj inför 
EU-parlamentsvalet 26 maj, och anordna seminarier, EU Climate Vision-dag, och partipolitisk debatt.  
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Slutord 

Kärnan i Klimatriksdagen är att utöva politisk påverkan på beslutsfattare och få upp klimathotet på 
deras agenda och i samhällsdebatten. Detta tycker vi att vi delvis lyckades med. Vi känner att 
initiativet med en folkriksdag för klimatet och att synas i valrörelsen blev väl mottaget av partierna i 
Sveriges riksdag och av den klimatmedvetna allmänheten, dock av massmedia i mycket liten 
utsträckning. Det var tidningar med grön agenda och till vänster i den politiska skalan som mest 
rapporterade. TV4:as morgonsoffa, Expressen och sändning på Utbildningsradion var dock 
höjdpunkter. 

Den rekordheta sommaren med omfattande bränder påverkade valrörelsen, men verkade inte ge 
särskilt stort utslag i partisympatier, i betydelsen att de partier som rankats som klimatvänligast inte 
fick fler röster. 2018 blev året då även de mest sakkunniga debattörer, forskare och hängivna 
klimatengagerade förstod på djupet hur allvarlig situationen ser ut i världen och i Sverige när det 
gäller perspektivet omställning och att få till stånd en hållbar utveckling som tar hänsyn både till 
klimatet och den biologiska mångfalden. Och att det är väldigt bråttom. 

Därför tror vi att föreningen Klimatriksdagen ska fortsätta påverka politiken, både nationellt, 
regionalt och lokalt, och att KR har en särskild roll att fylla här. Men det måste ske i samverkan med 
hela miljö- och klimatrörelsen i stort. Denna samverkan finns och har förbättrats genom KR18, men 
även genom andra initiativ inom den etablerade miljörörelsen, liksom av nya rörelser som 
skolstrejkerna och Fridays for Future runt om i Sverige.  

 

2019-02-18 

Föreningen Klimatriksdagen, styrelsen 

 

Karin Sundby Torbjörn Vennström Karin Wahlgren  

 

Dan Baeckström Ulrika Wilhelmsson Inger Björk 

 

Roger Bydler Gerd Johnsson Latham Linda Eikestam 

 
Göran Falemo Elisabeth Rosenborg 
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