Verksamhetsberättelse 2021
Klimatriksdagen
802492–7124

Inledning
Medvetenheten i samhället om klimatkrisens oerhörda dimensioner höjdes definitivt
under året som gått, mycket tack vare den senaste IPCC-rapporten och COP-mötet i
Glasgow under andra halvåret. Media har blivit bättre på att rapportera och analysera,
klimatrörelsen har vuxit i storlek och samordning, och många nya aktivister har
engagerat sig, så även i Klimatriksdagen. Nya medlemmar och viktiga tillskott i
arbetsgrupperna har tillkommit.
Pandemin och vidhängande restriktioner har haft stor påverkan på Klimatriksdagens
verksamhet under året, Men verksamhetsplanens huvudmålsättningar har ändå kunnat
genomföras på ett sätt som föreningen kan känna tillfredsställelse över.

Sammanfattande uppföljning av Verksamhetsplanen för 2021
●

Planering av Klimatriksdag 2022 - JA. Genomförs trots stora osäkerheter vad
gäller pandemirestriktioner och finansiering.

●

Mobilisering för demokrati och delaktighet - JA. Genomfört genom bland
annat utformande av huvudtema för motionsutlysning (Människan i
omställningen), mottagande och kategorisering av motioner och planering av
röstningsprocessen. Stormöten för medlemmar, arbetsgrupper och utskott.

●

Utveckling och fördjupning av Akutplanen - JA. Genomfört genom aktivt
arbete i utskott och bland enskilda medlemmar, utbildning och konsultstöd,
seminarier med sakkunniga och forskare, utskottsarbete och konferens.

●

Utveckling av FOLK - Forum för lokal klimataktivism - JA. Genomfört genom
webbinarier och förberedelser för gemensamt agerande inför valet.
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●

Samlande kraft för klimatrörelsen - JA. Genomfört genom särskilt idémöte,
diskussionsmöten och programsättning av Klimatriksdag 2022.

Styrelsens arbete
Styrelsen i Klimatriksdagen har bestått av ordförande, ekonomiansvarig, samt sju
ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. I styrelsen har följande personer ingått:
Jonas Bane, ordförande
Karin Wahlgren, ekonomiansvarig
Karin Sundby, ledamot
Torbjörn Vennström, ledamot
Inger Björk, ledamot
Roger Bydler, ledamot
Gerd Johnsson-Latham, ledamot
Göran Gustafsson, ledamot
Göran Falemo, ledamot
Madeleine van der Veer, suppleant
Fanny Schörling, suppleant
Ida Persson, suppleant
Ledamoten Göran Falemo lämnade styrelsen på egen begäran mot slutet av året 2021.
Förutom övergripande ansvar för föreningens verksamhet så är ledamöter och
suppleanter operativt delaktiga genom att ingå i de olika arbetsgrupper som genomför
föreningens verksamheter. Till stöd har föreningen, genom projektmedel från
Postkodstiftelsen och verksamhetsbidrag från Naturvårdsverket, kunnat ha en
deltidsanställd projektsamordnare under större delen av året. Två medlemmar har
arbetat med projektsamordningen, Ulrika Wilhelmsson och Britta Ahlström. I övrigt inga
arvoden, alla har arbetat ideellt. Nämnas bör även medlemmen Jan Lindblad, som
sedan föreningens start bistått styrelsen och många arbetsgrupper med goda råd och
support när det gäller olika slag av tekniska lösningar och webbinarier.
Arbetsgrupper och utskott har under året samlat ett femtiotal aktiva medlemmar.
Styrelsen har haft 14 protokollförda möten under året. Ordföranden och två ledamöter
utgör ett Arbetsutskott som förberett mötena samt hanterat frågor som uppkommit
mellan styrelsemötena, bl a tagit fram debattartiklar, tagit ställning till förfrågningar och
förslag från andra aktörer, samt varit arbetsledning för projektsamordnaren.
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Medlemsutveckling
Klimatriksdagens medlemsantal har utvecklats positivt. Under 2021 ökade antalet
enskilda medlemmar från 350 till 385, organisations- och företagsmedlemmar var
konstant 30. Totalt antal medlemmar var alltså vid årsslutet 415. Vi uppnådde härmed
årets mål på 400 medlemmar. Andelen kvinnor bland medlemmarna är 60 % och
andelen pensionärer uppskattar vi till 50 %. Vi efterfrågar inte ålder men har
uppfattningen att andelen yngre är stigande.
Medlemskontakten sker dels spontant genom frågor från medlemmar som tas om hand
av den medlemsansvarige, dels via medlemsbrev som utges 5 gånger per år. Avgiften
för enskilda medlemmar har varit 200 kr i normalfallet och 100 kr för människor med
dålig ekonomi. Avgiften för organisationer är 1 000 kr och för företag 5 000 kr.

Ekonomi och administration
Arbetsgruppen har bestått av tre personer som ansvarat för budgetplanering,
bokföring, resultatuppföljning och årsbokslut, kontakt med revisorer, biljettförsäljning
till event, fakturering för medlemsavgifter till organisationer och företag, avgifter för
utställning/bokbord till event, samt sponsringsbidrag av organisationer och företag.
Gruppen har även ansvarat för planering av årsmöten samt formalia kring
anställningar.
Tillsammans med framför allt föreningens ordförande, har gruppen sett som sitt
uppdrag att även gälla ansökningar om bidrag från andra instanser. Under året har fyra
nya bidragsansökningar lämnats in: Stiftelsen Rights Now (avslag); Global Challenges
Foundation (avslag); Region Stockholm (avslag) och Formas (bifall). Frågan om
föreningens långsiktiga finansiering kommenteras mera i den separata
Förvaltningsberättelsen för 2021, samt i Verksamhetsplan för 2021.
Mycket arbete har lagts ned framför allt av Samverkansgruppen och Ekonomigruppen
för att säkra finansiering av Klimatriksdag 2022 via olika slag av intäkter och sponsring.
Den ursprungliga planerade budgeten har behövt bantas, vilket skett framför allt
genom minskad lokalyta i Kulturhuset. Föreningens ekonomi under verksamhetsåret
2021 har dock varit god.
Program och eventgruppen
Programgruppen återuppstod efter en tids vila under våren 2021 i syfte att påbörja
planeringen inför Klimatriksdag 2022. Gruppens sammansättning har varierat mellan
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fem och åtta medlemmar. Ett par försök har gjorts att utvidga gruppen. Arbetet har
bestått i att planera programmet till Klimatriksdag 2022, såväl innehåll som deltagare.
Gruppen har ansvarat för att presentera idéer för styrelsen och övriga arbetsgrupper,
mottagit synpunkter och haft nära dialog med ekonomigruppen för att planeringen ska
hålla sig inom evenemangets budget.
Gruppen har tagit kontakt med ett 100-tal potentiella medverkande på Klimatriksdag
2022 och är inför 2022 fortsatt ansvarig för kontakt med deltagarna. Programgruppen
har också ansvaret för att ta in offerter på kulturinslag och streaming, samt koordinera
deras eventuella medverkan. Dessutom är programgruppen ansvarig för kontakten
med lokalägaren. Gruppens arbete har letts av Klimatriksdagens ordförande som
sammankallande, samt projektsamordnaren.
Den projektsamordnartjänst som Klimatriksdagen disponerat under året har
finansierats av projektmedel från Postkodstiftelsen samt organisationsbidrag från
Naturvårdsverket. Projektsamordnarens huvudsakliga arbetsuppgift har varit att
organisera programmet inför Klimatriksdag 2022, samt koordinera arbetsgruppernas
insatser inför evenemanget.
Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen består av sju personer; inräknat de två nytillskott som anslöt
sig till gruppen under sommar/höst 2021. Gruppen har haft 11 möten under
verksamhetsåret. Under 2021–22 har fokus framför allt varit på planering och
genomförande av kommunikationsinsatser inför Klimatriksdag 2022. Arbetet har
bestått av allt från att skapa och lansera en ny landningssida för eventet till att
kommunicera och skapa intresse i sociala media för att uppmuntra till
motionsskrivande, marknadsföra biljettförsäljning osv. Filmskaparna Lotta Ekelund och
Erik Garmo hjälpte under 2021 till att ta fram tre filmer för sociala media, med syfte att
såväl lyfta Klimatriksdag 2022 som människors möjlighet att påverka genom att skicka
in motioner.
Kommunikationsgruppen har under året även arbetat kontinuerligt med att informera
om Klimatriksdagens olika evenemang; såsom CO2-konferensen i maj och de
seminarier som anordnades under hösten. Ett nyhetsbrev som informerar om
Klimatriksdagens arbete och sammanfattar klimatpolitiska händelser har skickats ut en
gång per kvartal under hela verksamhetsåret. Underhåll och uppdateringar av hemsida
och sociala media (primärt Facebook och Instagram) sker löpande och
kommunikationsgruppen gör sitt yttersta för att stötta arbetsgrupper och utskott med
att nå ut med olika typer av information.
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Samverkansgruppen
Samverkansgruppens uppdrag är att främja Klimatriksdagens samarbete med
övriga klimatrörelsen, samt att intressera andra organisationer för medlemskap i
Klimatriksdagen. Samverkansgruppen består av 10 medlemmar, varav två deltagare
tillkom under hösten 2021. Gruppen har haft 11 möten under året.
En del av gruppen har samordnat Klimatriksdagens Forum för lokal klimataktivism
(FOLK) som riktar sig till grupper som arbetar lokalt med klimatomställning. FOLK
har haft två egna digitala sammankomster med huvudfokus på att lyfta fram lokala
grupper som bedrivit ett aktivt påverkansarbete - i syfte att sprida goda exempel
och metoder. Genom FOLK har Klimatriksdagen kontakt med omkring 60 lokala
klimatgrupper.
Gruppen har varit delaktig i att organisera och bjuda in till Nätverksträff med
klimatorganisationer, Klimatrörelsen i samverkan, i februari 2021. Tillsammans med
Klimatsekretariatet och CEMUS Uppsala universitet har gruppen varit delaktig i att
organisera program till den digitala Koldioxidbudgetkonferensen i maj 2021. Dessutom
har samverkansgruppen deltagit i att organisera ett webbinarium om specialrapporten
Människan i Klimatkrisens tid, som tagits fram av medlemmar i Klimatriksdagen i
samarbete med Läkare för Miljön. Gruppen är också representerad i
planeringskommittén för klimatrörelsens alternativa Stockholm +50-evenemang i juni
2022.
En stor del av året har gruppen medverkat i att kontakta och värva samarbetsparter till
Klimatriksdag 2022. Samverkansgruppen ansvarar också för att organisera utställningar
och bokbord under evenemanget.

Motionsgruppen
Under 2021 har motionsgruppen sedan bildandet i april haft 15 gruppmöten. Cirka 10
medlemmar har varit aktiva under hela eller delar av denna period.
Motionsgruppen har under 2021, i samarbete med andra i föreningen, arbetat med att
driva motionsprocessen framåt. Vi har definierat och gett förslag på ämnesområden
inom KR22s breda tema "Människan i omställningen", som beslutades av styrelsen.
Inbjudan att skriva motioner samt information om motionsprocessen har spridits via
KR:s informationskanaler, mejlats ut till en rad olika organisationer samt annonserats i
ETC. Ett motionsskrivar-webbinarium arrangerades i september med fokus på årets
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tema och på hur man skriver och skickar in motioner. För inskickning av motioner
skapades ett formulär på KR:s hemsida och motionsgruppen har under året svarat på
motionärers frågor och funderingar.
Mot slutet av året påbörjades en kategorisering av motionerna för att underlätta för
röstningsprocessen då 152 motioner hade inkommit. En arbetsgrupp skapades, med
bland annat medlemmar från motionsgruppen, för att arbeta med detaljerna kring
röstningen samt de mer tekniska frågorna kring röstningsprocessen. Hur vi
entusiasmerar till röstning och hur motionerna ska presenteras på KR22 har vi börjat
planera för. Vi har även tagit fram programförslag till KR22 kopplade till "Människan i
omställningen".
Tvärgruppen och utskotten
Klimatriksdagens Tvärgrupp, med representanter från olika utskott, har under hela
verksamhetsåret arbetat med att ta fram en uppdaterad handlingsplan/klimatfärdplan
som konkret visar hur Sverige kan uppnå klimatneutralitet år 2035. Utgångspunkten har
varit ett vetenskapligt beräknat begränsat utrymme av utsläpp av växthusgaser, en
utsläppsbudget för koldioxid, lustgas och metan.
Planen omfattar främst de områden som behandlades i den “Akutplan för klimatet” som
KR presenterade hösten 2020, det vill säga energi, industri, transporter, skog, jordbruk,
vatten, ekonomi och konsumtion, men nu utifrån det koldioxidutrymme som står till
förfogande och vad vi bör kunna uppnå till 2035.
Den nya planen är också mer utförlig i fråga om ekonomi, lagar och regelverk samt om
konsumtion. Dessutom knyter den också an till många frågor och förslag i motioner till
KR 22 genom att den nya planen tar upp behovet av forskning och planer kring
konsekvenser av omställningen och möjliga nya jobb, behovet av medinflytande och
klimaträttvisa under hela omställningen. Inriktningen är att presentera planen på
Klimatriksdagen i april 2022.
Arbetet har bedrivits både i ett antal möten i utskott och av enskilda medlemmar.
Processen har samordnats av tre personer som haft samråd varje vecka och genom
månadsvisa möten i tvärgruppen med alla som arbetat med att ta fram planen. Tre
välbesökta webbinarier med sakkunniga har arrangerats: om nationalekonomi och
klimat; om klimat, jämställdhet och jämlikhet; samt om det postfossila samhället.
Till stöd för arbetet har konsulter anlitats som medverkat i utformningen av de metoder
som tillämpats. KR använder metoden back-casting i planen, det vill säga en målstyrning
som utgår från vad som behöver uppnås till 2035 för att säkra klimatneutralitet, och de
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åtgärder som behöver tas för att nå målen, både i form av utsläppsminskningar och
skydd av existerande naturliga kolsänkor i skog och mark.
Det omfattande arbete som lagts ner i tvärgrupp och utskott beräknas utöver
presentationen på KR 22 också kunna ge underlag för flera specialrapporter om
enskilda områden, som mobilitet, skog och eventuellt ekonomi, lagar och regelverk. Två
specialrapporter har publicerats: “Biodrivmedel - en god tanke?” och “Människan i
klimatkrisens tid”, framtagna av engagerade medlemmar och samarbetspartners.
Samarbeten med forskare
Klimatriksdagen har inlett ett tvåårigt forskningssamarbete med Stockholms universitet,
Institutionen för miljövetenskap, Bolincentret, Stiftelsen Stockholm Environment
Institute och Linköpings Universitet. Projektets namn är “Partnerskap för antropocena
lösningar” och Formas är huvudfinansiär. En postdoktor kommer anställas under våren
‘22 för att genomdriva projektet. Klimatriksdagen är kommunicerande part och har
inom ramen för projektet ett antal avlönade timmar för egen projekthantering och
kommunikationsaktiviteter.
Inom ramen för Klimatriksdagens satsning på att ta fram förslag till en nationell
koldioxidbudget som verktyg för utsläppsminskningar, har det under året etablerats
samarbete med CEMUS Uppsala universitet, och det icke vinstdrivande företaget
Klimatsekretariatet. Tillsammans har vi genomfört den så kallade “CO2budgetkonferensen” som genomfördes digitalt i maj 2021, och planerar en
uppföljningskonferens i Uppsala under hösten 2022. Under våren 2022 undersöks
möjligheterna till en gemensam forskningsansökan till Vinnova.
Samarbeten inom folkrörelserna
Klimatriksdagen har varit drivande i att föra gemensamma strategidiskussioner inom
klimatrörelsen. Detta har skett inom ramen för äldre nätverk som KlimatSverige och
nyare som Klimatrörelsen i samverkan (tidigare powwow). Vi har även påbörjat
samverkan med fredsrörelsen. De företag och organisationer som nu går in som
medfinansiärer till Klimatriksdag 2022 i egenskap av sponsorer, utställare och som
ordinarie medlemmar räknar vi också som samarbetspartners. Det handlar om ett
trettiotal företag och organisationer totalt inom dessa kategorier (feb 2022).
Ett antal organisationer, däribland WWF och Naturskyddsföreningen avser också att
driva frågan om koldioxidbudgetar i valrörelsen 2022. Vi har under våren 2022 haft
avstämningar för att synkronisera våra ingångar och antaganden kopplat till detta.
Slutord
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Sammantaget anser styrelsen att verksamheten 2021 uppvisat en hög ambitionsnivå,
och aktiviteter med kvalitet - med beaktande av de olika utmaningar som året fört med
sig. Mot slutet av 2021 har vi också upplevt vad som närmast kan beskrivas som en
tillbakagång för klimatpolitiken genom olika populistiska och icke-konstruktiva utspel
om den omställning som måste ske. Utmaningen för den samlade miljö- och
klimatrörelsen inför valrörelsen blir stor. Vårt avstamp är Klimatriksdag 2022 den 2–3
april och vi ser fram emot att samarbeta med alla krafter som vill att en kraftfull och
rättvis klimatomställning ska få en rättmätig och framträdande plats i den kommande
valrörelsen. Det kommer (att behöva) vara föreningens huvudfokus fram till september
2022.
Med stort tack till alla medlemmar för fantastiska insatser och stöd överlämnar
Styrelsen härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

2022-02-28
Klimatriksdagens styrelsen

Jonas Bane

Inger Björk

Roger Bydler

Göran Falemo

Göran Gustafsson

Gerd Johnsson-Latham

Karin Sundby

Torbjörn Vennström

Karin Wahlgren

Digitala signaturer på efterföljande sidor.
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