
  
Stödmedlemskap organisationer och företag  

Klimatriksdagen välkomnar organisationer och 
företag som medlemmar. 
 

Genom ett Stödmedlemskap kan ni som organisation eller företag visa att ni delar Klimatriksdagens 
värdegrund och vara med i att utveckla idéer tillsammans med gräsrötter, folkrörelser, innovatörer 
och entreprenörer, för att påverka klimatpolitiken i Sverige. ,   

Medlemsavgift för organisationer oavsett storlek: 1 000 kr/år. För företag valfritt belopp; 5 000,  
10 000 eller 20 000 kr/år. 

Men nu har vi ett specialerbjudande. Ni som blir organisations- eller företagsmedlemmar 
under 2020 får ett medlemskap som gäller över hela 2021! 

Ni behövs för att vi ska kunna förverkliga det som är vårt signum - Folkriksdagar för klimatet - och 
göra dem till framgångsrika mötesplatser och idéverkstäder för olika röster i civilsamhälle och 
näringsliv.  

Till våren 2021 planerar vi två heldagar som en upptakt för hur klimat, hållbarhet, samt social och 
ekonomisk restaurering, ska bli nyckelområden för det decennium som börjat så dramatiskt med en 
historiskt drabbande pandemi-kris. 

Höjdpunkten kommer sedan valåret 2022  med nästa stora Folkriksdag för Klimatet som vi vill ge en 
internationell och framåtsyftande prägel, men samtidigt knyta an till 50-årsjubileet för FN:s första 
stora Miljökonferens som ägde rum i Stockholm 1972. 

Men vi väntar inte till dess! Det här gör vi just nu. 

● Arbetar fram en Akutplan för Klimatomställning av Sverige. En remissutgåva kommer i juni. 
Som medlemsorganisation kan ni ge remissvar och bidra till en utveckling av planen. 

● Tillsammans med andra i klimatrörelsen granskar vi regeringens klimatarbete. Se här. 
● Vi har virtuella seminarier om viktiga teman för klimat och hållbarhet.   
● Under hösten kommer vi att debattera vår akutplan med ledande politiker och andra aktörer. 

Håll utkik här efter våra program. 

Stödmedlemskapet innebär: 

● Ni presenteras med logga och länkar på Klimatriksdagens hemsida  
● Ni presenteras som stödjare i tryckta program och broschyrer inför större evenemang.  
● Ni erbjuds utställningsplats eller motsvarande till rabatterat pris vid våra större 

evenemang 
● Ni kan delta med representanter i referensgrupp/arbetsgrupper/utskott och på så sätt 

vara med och utveckla Klimatriksdagens påverkansarbete och programverksamhet. 
● Ni kan ge remissvar på den nu aktuella akutplanen och annat större påverkansmaterial som 

Klimatriksdagen tar fram. 
● Ni erbjuds möjlighet att medverka i seminarier och andra evenemang utifrån era 

erfarenheter och sakkunskaper i omställningsarbetet för klimat och miljö. 
● Ni ges rösträtt via ett ombud per organisation/företag på Klimatriksdagens årsmöten, där 

styrelse väljs och verksamhetsplaner antas.  
● Ni får Nyhetsbrev eller medlemsbrev en gång i månaden. 
● Ni erbjuds gratis inträde för en representant, vid evenemang där deltagaravgift krävs 

Sök medlemskap här.  BG 787-6394. PG 74 88 44-8. SWISH 1233363439  

https://klimatriksdagen.se/delta/
https://www.youtube.com/watch?v=09WIHdZBSRg&feature=youtu.be
https://klimatriksdagen.se/vad-vi-gor/#events_var20
https://klimatriksdagen.se/delta/#medlem

