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Inledning
Under verksamhetsåret 2019 har Klimatriksdagen haft projektstöd från Postkodsstiftelsen. Föreningens
och det postkodfinansierade projektets övergripande mål är att genom utåtriktade aktiviteter påverka
Sveriges klimatpolitik att vara i linje med Parisavtalets intentioner. Klimatriksdagens och projektets mål
är att bidra till att klimatfrågan får en central position i den svenska valrörelsen och i den svenska
debatten. De andra målen i projektet är att stärka den egna strukturen och organisationen, samt stärka
samverkan inom miljörörelsen. Den externa finansieringen fortsätter även under 2020.
Klimatriksdagens huvudsakliga fokus under verksamhetsåret 2019 var att uppmärksamma klimatfrågan i
EU valet. Klimatriksdagen arbetade dels med utformandet av ett manifest för en akutomställning av EU:s
klimatpolitik, dels för att klimatet skulle få en tydlig plats i EU-valrörelsen och för att påverka väljarna
att rösta för klimatet under hashtagen #EUvoteforclimate. Detta var tyngdpunkten i vårens arbete.
Klimatriksdagens interna mål att stärka den egna strukturen genomfördes bland annat genom
förstärkning av arbetsgruppen för ekonomi och administration, och bildandet av en ny arbetsgrupp för
medlemsvård och medlemsvärvning med en medlemsansvarig. Ett nytt internt kommunikationsverktyg
infördes under hösten, planering för ett internt medlemsbrev och ett externt nyhetsbrev gjordes, och
kommunikationsgruppen förstärktes också med nya aktiva. En projektsamordnare på halvtid anställdes
tack vare det externa bidraget under delar av året.
Två stormöten för att rekrytera nya medlemmar och deltagare i arbetsgrupper och utskott genomfördes
med stor uppslutning och gott resultat under hösten. En extern konsult anlitades för ändamålet.
Klimatriksdagens mål att stärka samverkan inom miljörörelsen genomfördes i första hand genom det
nära samarbetet med en rad andra organisationer i samband med de externa eventen under våren, se
nedan. Inom ramen för nätverket Powwow har flera gemensamma debattartiklar skrivits, liksom den så
kallade “Checklistan för minimikrav för den klimatpolitiska handlingsplanen” som tillställdes den nya
regeringen i början av 2019.
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Styrelsen
Styrelsen har bestått av 11 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter, som valdes på årsmötet 2019-04-13,
de flesta var omval sedan föregående år, och några var nya. Styrelsen har sinsemellan utsett olika
ansvar. Den har bestått av följande personer och ansvar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Karin

Sundby, ordförande, AU, kommunikationsgruppen, Nyköping
Vennström, vice ordförande, AU, samverkansgruppen, Norrtälje
Karin Wahlgren, ekonomiansvarig, Stockholm
Göran Falemo, ledamot, sekreterare, Stockholm
Dan Baeckström, ledamot, webbansvarig, kommunikationsgruppen, Göteborg
Ulrika Wilhelmsson, ledamot, AU, programgruppen, Göteborg
Inger Björk, ledamot, påverkansgruppen, Stockholm
Gerd Johnsson Latham, ledamot, påverkansgruppen, Stockholm
Roger Bydler, ledamot, påverkansgruppen, Nacka
Elisabeth Rosenborg, ledamot, bokföringsansvarig, Stockholm
Linda Eikestam, ledamot, kommunikationsgruppen, Stockholm
Torbjörn

Till suppleanter valdes:  Anna Hansson Stockholm, Madeleine van der Veer Stockholm, Cecilia Wyser
Norrköping, Ahmed Al Quassam Malmö.
Adjungerade till styrelsen har från februari till och med augusti varit Linnea Steen pga anställningen som
projektsamordnare, samt från november Göran Gustafsson som medlemsansvarig.
Förtroendevald revisor har varit Ole Stilborg, Borlänge. Valberedning var Peter Fritzon, Annika Elmqvist
och Sigrid Gidlund.
På årsmötet avgick Therese Ek, suppleant. Som styrelseledamot avgick i oktober Ulrika Wilhelmsson
med anledning av anställning som projektsamordnare fr o m november 2019. Hon adjungerades dock till
styrelsen av samma skäl.
Styrelsen har haft 16 protokollförda möten. De flesta via skype, och några heldagsmöten i Stockholm. Ett
arbetsutskott (AU) har fattat löpande beslut mellan styrelsemötena. 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.

Utskott och arbetsgrupper
Utskottsarbete har varit en bas för framtagandet av grundläggande policydokument. Både under våren
och hösten 2019 arbetade utskotten med följande teman:
-

Ekonomi
Livsstil och konsumtion
Transport och infrastruktur
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-

Energi/industri/samhällsbyggande
Skog, jordbruk och vatten

Ett utskott, Klimatpolitiska mål och lagar, arbetade med framtagandet av Call for Action, en akutplan i
EU för klimatomställning. Utskotten träffades månatligen och har haft 5-10 deltagare vid varje möte.
Utskottens insatser har samordnats av Påverkansgruppen.
Vid sidan av utskotten har 5 arbetsgrupper arbetat med följande huvuduppdrag:
-

Politik och påverkan
Kommunikation
Program och event
Samverkan
Medlemmar
Ekonomi och administration.

Totalt fanns det vid årsskiftet 11 arbetsgrupper och utskott förutom styrelsen, vilka involverar cirka 70
personer i Klimatriksdagens löpande arbete.

Klimatriksdagens EU-kampanj, förberedelser och genomförande av
fyra utåtriktade event med EU-fokus
Under hösten 2018 och våren 2019 bildades sex tematiskt inriktade utskott med syfte att studera EU:s
klimat- och hållbarhetspolitik och tog utifrån denna och Klimatriksdagens 12 motioner fram underlag för
ett manifest för en akutomställning av EU’s klimatpolitik.
Medlemmar och andra aktörer involverades i utformningen av Klimatriksdagens manifest ”Call for
action” genom två utåtriktade evenemang ”EU-ramverk för en blomstrande planet” och ”Akutplan för
klimatomställning av EU”. De två följande aktiviteterna ”EU-climate vision day” och ”Stå upp för
klimatet” fokuserade på presentation och debatt kring vårt manifest. Alla våra scenframträdanden
live-streamades och finns på Klimatriksdagens youtube-kanal.
1. E
 U-ramverk för en blomstrande planet i mars
I samarbete med Global Utmaning bjöds experter in till panelsamtal för diskussion kring vilka
systemförändringar som behövs, vilka klimatpolitiska ramverk som bör skärpas, vad som ligger på EU
och vilka beslut som kan fattas på enskilda stater. Deltagare i panelen var Noura Berrouba,
styrelseledamot European Youth Parliament, Anders Wijkman, styrelseledamot Global Utmaning, Niklas
Harring, forskare klimatopinion och klimatpolitiska styrmedel, Caroline Westblom, klimatsakkunnig
Naturskyddsföreningen, och Tove Ahlström, VD Global Utmaning. Beatrice Rindevall redaktör på
Supermiljöbloggen, var moderator.
2. A
 kutplan för klimatomställning i EU i april
I samarbete med Fores och Immanuelskyrkan, arrangerades ett seminarium som fokuserade på hur EU
ska nå nollutsläpp inom 20 år. De områden som diskuterades var transport och infrastruktur, energi,
industri och byggande samt maten, skogen och ekosystemen. Medverkande var Tomas Kåberger,
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professor i resursteori, Cecilia Sundberg, professor i industriell ekologi, Magnus Nilsson, oberoende
miljökonsult, Maria Sunér Fleming, svenskt Näringsliv, Mattias Goldman, vd Fores.
3. E
 U Climate vision day i maj
I samarbete med Debaser och We Don’t Have Time anordnades en heldag på Debaser där vi
presenterade vårt EU-manifest ”Call for action”. Vi hade ett EU-torg med valinformation från
Naturskyddsföreningen Stockholms län, Greenpeace, Fältbiologerna, Klimataktion, Klimatstudenter från
SLU, KTH och UU och Klimatriksdagen.Vi hade också valinformation.
Scenprogrammet bestod av tre akter, Klimatpoddens Ragnhild Larsson live sände intervju med Anders
Wijkman. Ett panelsamtal med klimatstrejkare inom Fridays For Future, Andreas Magnusson från
Mockfjärd, Liv Hanérus från Gävle, Tyra Blum från Norrtälje, Mina Pohankova från Hagsätra, Minna
Dahlin från Stockholm. Samtalets leddes av Saga Jonsson aktiv i PUSH Sverige. Scenprogrammet
avslutades med samtal om det klimatsmarta livet, gästerna var Evelina Utterdahl globetrotter, Filip
Lundin, Sopköket, Anna Fernmo om hållbart mode, Magnus Carlson, sångare Weeping Willows. Samtalet
leddes av Martin Emtenäs, journalist och programledare.
Dagen avslutades med en fest och konsert under temat ”Use your voice”. Artister som deltog var
Magnus Carlson, Ane Brun, Sarah Riedel, Bo Sundström och DJs Uppgång och fall.
4. S
 tå upp för klimatet i maj
Klimatriksdagen avslutade EU kampanjen med en debatt i samarbete med EU-kommissionen i Sverige.
Representanter från samtliga våra svenska riksdagspartier som sitter i EU-parlamentet debatterade:
Jytte Guteland (S), Gita Nabavi (Fi), Pär Holmgren (MP), Gustav Hemming (C), Lisa Maria Norlin (KD),
Martin Kinnunen (SD), Malin Björk (V), Karin Karlsbro (L), Christofer Fjellner (M). En inbjuden
expertpanel, Staffan Laestadius och Kimberly Nichols, kommenterade politikernas svar och bedömde
svarens sannolikhet att leda till att Sverige uppfyller sin del av Parisavtalet. Debatten avslutades med en
exklusiv föreställning med bland annat stand-upartisten Özz Nujen. Den stora konferenssalen på Clarion
Skanstull fylldes till brädden med 500 deltagare. Moderatorer var Catarina Rolfsdotter-Jansson,
talesperson för Föräldravrålet, och Lina Arvidsson, EU-representant för LSU Sveriges
ungdomsorganisationer.

Övriga utåtriktade event
Järvaveckan, Bohlinfestivalen, Jordmarknaden, Klimatfestivalen i Vinterviken
Klimatriksdagen deltog under Järvaveckans två första dagar i juni under temat Klimaträttvisa. Där lyfte vi
frågan om den sociala orättvisa som sker i samband med klimatförändringar. Vi anordnade bland annat
en tipsrunda och dagens klimatsamtal med Parul Sharma, människorättsjurist och då tillträdande chef
för Greenpeace Sverige och Therese Zätterqvist, influencer med fokus på klimat och hållbarhet.
Klimatriksdagen deltog på inbjudan på både Bohlinfestivalen i maj på Stockholms Universitet som
vänder sig till ungdomar, och konstnärskollektivet Mossutställningars event Jordmarknaden på
Strömparterren senare samma månad.
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Klimatriksdagen deltog i Klimatfestivalen ”What’s next” i Vintervikens trädgård i Stockholm i slutet av
augusti. Vi informerade där om kommande events, både egna och internationella och ordförande Karin
Sundby deltog i panelsamtal ett på inbjudan av Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr, där
klimatorganisationer bjöds in att pitcha lokala klimatåtgärder.

Rundabordssamtal med Isabella Lövin
Tillsammans med representanter från miljö- och klimatrörelsen bjöds Klimatriksdagen i maj in till ett
rundabordssamtal till Miljödepartementet för att diskutera vår checklista för den klimatpolitiska
handlingsplanen och ge inspel till regeringens arbete.

Två stormöten för att stärka Klimatriksdagens egna struktur och
organisation
Under oktober arrangerade Klimatriksdagen två stormöten för våra medlemmar. Syftet med mötena var
att dels planera arbetet med en akutplan för klimatomställning och ha en kick-off för nästa års
aktiviteter. Vi rekryterade medlemmar till våra arbetsgrupper och utskott och dels
organisationsutveckling. För det senare var fokus att strukturera arbetet och få nytillkomna medlemmar
att snabbt komma in i utskott och arbetsgrupper. För organisationsutveckling anlitades Frida Sandegård,
pedagog, utbildare och processledare.
För att effektivisera kommunikationen inom Klimatriksdagen har vi beslutat om ett nytt verktyg, Slack.
Samuel Plumppu, systemutvecklare på We Don’t Have Time lärde oss grunderna. Alla medlemmar i
Föreningen Klimatriksdagen kommer att få ett konto i Slack. Båda mötena skedde i samarbete med ABF.

Ekonomin
2019 års aktiviteter har till största del finansierats av Postkodsstiftelsens projektbidrag. Vi har detta år
efter KR 18 därför inte strävat efter att få företag och organisationer att lämna bidrag . Föreningens
huvudsakliga inkomstkälla förutom projektbidraget är medlemsavgifter. För fullständig ekonomisk
redogörelse hänvisas till separat Förvaltningsberättelse. Antalet medlemmar har ökat med 50% under
året, från ca 200 till ca 300 medlemmar.

Slutord
Kärnan i Klimatriksdagen är att utöva politisk påverkan på beslutsfattare och få upp klimathotet på deras
agenda och i samhällsdebatten. Klimatriksdag 2018 i maj och det allmänna valet i september hade
passerat och en ny regering slutligen bildats. Man kan säga att vi lyckades hålla ångan uppe tack vare att
EU-parlamentsvalet inföll i slutet av maj, och att vi hade tagit beslutet att fokusera på det och få folk att
klimatrösta till EU. Vi tror att Klimatriksdagen bidrog till att klimatet blev en stor fråga i den korta
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valrörelsen Den globala klimatungdomsrörelsen hade samtidigt vuxit sig allt starkare och fick troligtvis
större betydelse för att klimathotet fickt allt större uppmärksamhet av massmedia och hos allmänheten.
Under 2019 har klimatrörelsen även väntat på och förberett sig för att regeringens förslag till
klimathandingsplan skulle presenteras, något som skedde först vid årets slut. Redan i början av
verksamhetsåret hade vi beslutat att nästa politiska fokus skulle bli att kritiskt granska den och lägga
fram en egen akutplan för klimatet med inriktning på en halvtids Klimatriksdag under hösten 2020. Vi
tror och hoppas på att detta ska bli möjligt att genomföra, framför allt tack vare alla aktiva i utskott och
arbetsgrupper, samverkande organisationer i miljörörelsen, kontakter med forskare, experter och
debattörer. Klimatriksdagen som modell och metod är fortfarande starkt - med siktet inställt på
kommande valår 2022. Som organisation blir kan vi göra mer under 2020 med ännu flera medlemmar.
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