Årsmötet 2022

Verksamhetsplan 2022
Föreningen Klimatriksdagen

1. Inledning
Sverige går in i en valrörelse i ett osäkert säkerhetspolitiskt läge. Rysslands brutala och
orättfärdiga angrepp på Ukraina och den framväxande flyktingsituationen kräver
världssamfundets omedelbara uppmärksamhet. Kriget har också visat på den politiska sårbarhet
som ligger i beroendet av fossila bränslen. Detta beroende har lett till ogenomtänkta åtgärder
för att kompensera för prisökningar, åtgärder som tyvärr riskerar fördröja frigörandet från
fossilekonomin.
Därför behöver Klimatriksdagen vara en av de röster som påminner om att klimatkrisen
fortfarande är lika angelägen att adressera.
Med hjälp av de motioner som människor lämnat till Klimatriksdagen, tillsammans med
utskottens Klimatomställningsplan för nettonoll-utsläpp 2035, har vi en grund att stå på för att
föra fram att en modig klimatomställning i dag innebär ett tryggare, säkrare och mer
människovärdigt samhälle i framtiden.
Vi är en liten organisation, men med stora hjärtan, stor kunskap och stort engagemang.
Tillsammans kan vi visa att ett klimatneutralt och hållbart Sverige också är ett tryggare, säkrare
och rättvisare Sverige.
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2. Prioriterade områden
a) Genomförande och uppföljning av Klimatriksdag 2022
Under årets tre första månader har styrelse, arbetsgrupper och utskott varit inriktade på
genomförandet av Klimatriksdag 2022, 2-3 april och färdigställande av Klimatriksdagens
åtgärdspaket; Klimatomställning 2035.
Med nästan 500 deltagare, över 200 röstande, 37 medverkande i programmet, samt 18
medverkande organisationer i vår utställningsarena har vi byggt upp ett kontaktnät som är av
stort värde i det fortsatta arbetet i samverkan med övriga klimat- och miljöorganisationer.
Scenprogrammet är filmat och inspelat och är tillgängligt via Klimatriksdagens hemsida.
Temadiskussionerna kan användas när Klimatriksdagen presenterar sin verksamhet och sina
budskap framöver.
I uppföljningen av Klimatriksdag 2022 lägger vi fokus på de två huvudspåren som varit bärande
för oss vid genomförandet av evenemanget: motionerna och åtgärdspaketet. De kommer också
att vara grundteman i de budskap som Klimatriksdagen för fram i den valstrategi som tas fram med sikte på kampanjande fram till valet i september 2022.
Människan i omställning - de vinnande motionerna
För att ta tillvara motioner och förslag som samlats in under temat människan i omställningen
bjuds medlemmar och motionärer in att medverka i ett fortsatt påverkansarbete.
De vinnande förslagen ska omformas till budskap som kan integreras i Klimatriksdagens
Klimatomställningsplan, samt initiera debatt och seminarier som riktas till medlemmar,
allmänhet och viktiga aktörer på klimatområdet, till exempel politiker, myndigheter och media.
Riksdagens partier kommer också att tillställas en enkät om sin inställning till budskapen i de
vinnande motionerna, vilket vi sedan kommer att kommunicera ut till allmänheten och media på
olika sätt.

b) Klimatomställningsplan 2035
Klimatriksdagens Klimatomställningplan 2035 fastställs vid årsmötet 2022 och presenteras med
underlagsrapporter på Klimatriksdagens hemsida. Det kommer att ligga till grund för ett antal
aktiviteter men också ett fortsatt utvecklingsarbete inom områden i klimatomställningsplanen
som inte nått målsättningen eller är tillräckligt utvecklade.
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I det fortsatta utvecklingsarbetet strävar vi efter samarbete med extern expertis och andra
aktörer, vilket utskotten ansvarar för. Klimatomställningsplanen kommer att uppdateras en gång
om året med hänsyn till nya forskningsrön och nödvändiga förändringar i koldioxidbudgeten
beroende på den politik som regering och riksdag beslutar och genomför.
Tre underlagsrapporter presenteras särskilt och ska diskuteras i temaseminarier innan valet
2022. Utskottsgrupperna står som undertecknare och avsändare för dessa separata rapporter.
1) Seminarium om hållbar mobilitet (våren 2022)
2) Seminarium om regenerativt jordbruk (augusti 2022)
3) Seminarium om kontinuitetsskogsbruk och ökad kollagring i skogen (augusti 2022)
Dessa seminarier kan arrangeras i utskottens namn, vilket innebär att föreningen inte behöver
ställa sig bakom varje detalj av innehållet i sin helhet via styrelsebeslut. Detta bör framgå i
kommunikationen. Rapporterna bör ses som ett levande underlag för vidare diskussion, som
kontinuerligt ska vidareutvecklas.
Ett viktigt utvecklingsarbete med klimatomställningsplanen är att integrera de sociala aspekter
som kommit fram i temat Människan i omställningen och de vinnande motionerna från
Klimatriksdag 2022. Tvärgruppen och utskott som utses efter en utvärdering av våra
arbetsformer ansvarar för detta, och vi strävar efter att få tillskott med nya medlemmar i detta
arbete.
Medie-kampanj: Tvärgruppen och kommunikationsgruppen kommer att ta särskilda kontakter
med utvalda journalister och medier i syfte att få ut fördjupade artiklar om
klimatomställningsplanen och motionerna, om vikten av att klimatmål måste förankras i
koldioxidbudgetering och väga in biogena utsläpp och upptag för att klimatpåverkan i sin helhet
ska kunna åtgärdas. Detta koordineras in i den valstrategi som vi redogör för nedan.

c) Valstrategin
Inför valrörelsen 2022 har en arbetsgrupp tagit fram en samlad valstrategi som inkluderar
aktiviteterna ovan fram till valet 2022. Valstrategin vilar på tre ben som kräver aktivering av tre
arbetsgrupper med igångsättning direkt efter årsmötet. Dessa tre arbetsgruppen behöver
bemannas vid årsmötet för att planerna ska kunna förverkligas.
Valstrategigruppen har det övergripande ansvaret för Klimatriksdagens påverkansarbete inför
valet 2022 och behöver förstärkas för att ansvara för påverkansarbetet framför allt med politiker
och tjänstemannadialogerna men också koordinera även media och event-deltagandet under
valkampanjen.
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Valstrategigruppen ansvarar för anordnandet av samtal och möten med politiker från alla
riksdagspartier, enskilt, eller utskott i riksdagen. Men även kontakter med nyckeltjänstemän
inom departement och myndigheter bör initieras för att föra dialog om budskapen i vår
klimatomställningsplan och de vinnande motionerna. Tvärgrupp och utskott står för skriftliga
underlag och deltar aktivt i arbetet tillsammans med andra erfarna i påverkansarbete.
Programgruppen: Stödjer genomförandet av och medverkan i evenemang som sker nu under
våren 2022 och fram till valet 11 september.
1) Tre seminarier om klimatomställningsplanen (se ovan)
2) Medverkan i Folkens Forum, Stockholm +50, 31 maj - 5 juni.
3) Medverkan i seminarium under Järvaveckan (förutsatt att det finns ekonomiska
förutsättningar)
4) Eventuell medverkan i andra evenemang som vi kan bli inbjudna till i augusti och september
Kommunikations- och mediagruppen: Förutom det som kommunikationsgruppen redan gör
med hemsida, nyhetsbrev och sociala medier behöver gruppen förstärkas för att ha en aktiv
kommunikation med journalister, och koordinera arbetet med debattartiklar som KR skriver eller
medverkar i, om möjligt ordna intervjuer med politiker i våra mediekanaler, samt medverkan i
Poddar.
Målsättningen är att ett antal sådana kontakter ska genomföras fram till valet 2022.
Externa aktiviteter under valrörelsen
Stockholm +50
Klimatriksdagen är ackrediterade till den internationella miljökonferensen Stockholm +50 som
sker 2-3 juni 2022. Syftet med medverkan är att samverka med den internationella miljörörelsen
och driva på i frågor om snabb och rättvis klimatomställning, samt vikten av demokratisk
förankring, delaktighet, och andra sociala aspekter i omställningen.
Vi ska söka samverkan med andra delar av klimatrörelsen som också är ackrediterade för att
skapa förutsättningar för gemensamt agerande och nätverksskapande under konferensen.
Arbetsutskottet ansvarar för detta.
Folkens Forum och global Day of Action Stockholm +50
Ett miljö- och rättvisenätverk har bildats inför Stockholm +50 och det genomförs redan nu
förberedande möten på ABF-huset i Stockholm. Klimatriksdagen har medverkat på ett av dem.
Klimatriksdagen planerar minst ett seminarium under Folkens Forum som pågår 31 maj - 5 juni
och där ska huvudtemat vara budskapen i Klimatriksdagens åtgärdspaket och de vinnande
motionerna.
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Day of Action är en manifestationsdag den 1 juni som Klimatriksdagen står bakom. Det är dock
inte klart på vilket sätt vi ska medverka förutom att uppmana våra medlemmar att delta i
manifestationen.
Järvaveckan
Järvaveckan äger rum samtidigt som Stockholm +50. Utifrån detta sätter vi ambitionen att
medverka med ett seminarium om de viktigaste budskapen från Klimatriksdag 2022, med
åtgärdspaketet och de vinnande motionerna. Detta sker dock under förutsättning att
kostnaderna för medverkan ryms inom klimatriksdagens budget. Den ordinarie prisbilden för att
anordna ett seminarium medger inte det, så styrelsen har i uppdrag att föra dialog med
arrangörerna om möjligheterna att medverka till rimligare kostnad.

d) Forskningssamarbeten
Under hösten -21 och våren -22 har Klimatriksdagen initierat ett forskningssamarbete om
lösningar för Antropocen, och lämnat in en ansökan till forskningssamarbete kring
koldioxidbudgetar.
Lösningar för Antropocen
Klimatriksdagen är samarbetspart i ett forskningsprojekt initierat av Bolincentret
Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute (SEI). Projektet syftar till att
involvera olika aktörer, däribland civilsamhället för, att analysera, jämföra och minska
klimatpåverkan från deras verksamhet. Klimatriksdagen är tilldelade medel till
samordnarfunktion inom ramen för detta projekt. En forskare (postdoktoral) kommer att
anställas under våren 2022, varpå projektets utformning kommer att bestämmas mer i
detalj.
Koldioxidbudgetar som ram för omställning
Klimatriksdagen har medverkat i en utlysning, med Klimatsekretariatet som huvudman,
där ansökan lämnats in till Vinnova 7 april 2022, och där Klimatriksdagen är en partner i
projektet. Ifall ansökan beviljas kommer Klimatriksdagen att tilldelas vissa
samordningsresurser. Projektansökan innehåller en samordnartjänst på 15 procent för
Klimatriksdagen (6 tim/vecka). Detta är under förutsättning att medel från Vinnova
beviljas till projektet där vår samarbetspart Klimatsekretariatet är huvudman. Om
ansökan beviljas tilldelas Klimatriksdagen medel för en samordnarfunktion. Detta kan då
kopplas till Koldioxidbudget-konferensen (se nedan)
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e) Koldioxidbudgetkonferensen 2022
Tillsamman med CEMUS, Uppsala Universitet, Universitetet i Bergen, Norge och
Klimatsekretariatet planerar vi för en andra konferens om koldioxidbudgetering 15-16 november
2022. Den första genomfördes i digital form i maj 2021. CO2-budget 2.0 blir en fysisk och hybridkonferens med tre grundteman; Forskningen, Kommunernas arbete och Civilsamhällets roll.
Klimatriksdagen medverkar idéellt i planeringsgruppen och kommer att särskilt handha
civilsamhälles-temat.

f) Bok- och biblioteksmässan
Efter pandemin är det dags för en “riktig” bokmässa i Göteborg i september. Den 22-25
september har Det Globala Torget Klimatkrisen som tema, och då planerar Klimatriksdagen att
medverka med utställning och ett scenframträdande som lyfter våra klimatförslag.

g) FOLK
Sedan oktober 2020 har Klimatriksdagen drivit ett nätverksforum för lokala klimatgrupper under
namnet Forum för Lokal Klimataktivism (FOLK). En samordningsgrupp har bildats som handhas
av Klimatriksdagens samverkansgrupp och med medverkan från några lokala grupper.
Inför valåret har FOLK -nätverket tagit fram ett uppropet “Sveriges kommuner måste gå före i
klimatomställningen” som lyfter kommunernas roll i klimatpolitiken, och hur staten ska ge
kommunerna förutsättningar att driva på omställningen. Målet att samla så många lokalgrupper
som möjligt som ställer sig bakom uppropet för att sedan kunna presentera det för politiker,
media och allmänhet.
FOLK-nätverket kommer också att involveras i koldioxidbudgetkonferensen i höst och i det
planerade koldioxidbudget-projektet (om projektmedel beviljas).
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3) Organisationsutveckling
a) Visionsarbete - vart är vi på väg?
En hel del aktiviteter är på gång för verksamhetsåret, men vi behöver ändå göra omtag kring
föreningens visioner och värdegrund, hur vi stärker vår inverkan på klimatpolitiken och hur vi
engagerar fler i att utveckla folkliga politiska förslag för klimatomställning. Vi har ett alltmer
omfattande kunskaps- och policymaterial att luta oss emot men det viktiga är att vi bidrar till att
åstadkomma faktiska förändringar i samhället. Föreningen bör bli tydligare med vilka mål vi vill
uppnå med vårt påverkansarbete. Föreningen bör även ha en diskussion om de två separata
spåren i föreningen: tankesmedjan och organisationen. Vad bör vi fokusera på? Gör vi rätt saker?
Hur kan dessa två delar bättre samarbeta.
Vi siktar mot att göra ett sådant visionsarbete under hösten 2022. Underhandskontakter pågår
med Postkodstiftelsen om utformning av ett nytt projekt med den inriktningen.

b) Inkludering
Under det kommande året bör föreningen vidta åtgärder för att bredda representationen i
medlemsbasen och bland de engagerade. En första insats skulle vara att utifrån den kritik som
inkommit från Parul Sharma i samband med Klimatriksdag 2022 anordna en workshop
tillsammans med andra organisationer om hur vi jobbar bättre med inkludering och vad vi kan
förändra för att bli en rörelse som blir angelägen för olika delar av befolkningen.
Ett sådant tillfälle planeras i samverkan med andra aktörer under våren 2022 och bör arrangeras
förslagsvis i Järvaområdet eller i annan stockholmsförort där målgrupper finns som vi inte når i
dagsläget. Till det bjuds också andra civilsamhällesorganisationer in som i dagsläget lyckas nå ut
till våra blinda fläckar för att vi ska kunna lära oss och inspireras av deras metoder.

c) Uppföljning av forskningsprojektet om Klimatriksdagen
och demokratiska processer
Klimatriksdagen är ett studieobjekt för ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet om
Klimatrörelsens beslutsprocesser. De har följt arbetet med motionerna och
Klimatomställningsplanen. Styrelsen ska samråda med forskargruppen om hur detta ska
återföras till och användas av föreningen.
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4) Organisationsstruktur
a) Arbetsgrupperna:
De grupper som föreslås för verksamhetsåret 2022 är som följer. Arbetsgrupper,
valberedning och styrelse ges i uppdrag att ta fram korta uppdragsbeskrivningar för
respektive grupp.
●

Kommunikation

●

Samverkan och FOLK

●

Politik och påverkan
○

Valstrategi-gruppen samordnar fram till valet 2022

○

En tvärgrupp/samordningsgrupp med utskottens ordförande/ledare

○

Ett antal tematiska utskott

●

Valstrategiska gruppen

●

Program och evenemang

●

Ekonomi och administration

●

Medlemsgruppen

b) Politik och påverkan - med utskotten
Tvärgruppen och tillhörande utskott har varit en stor och hårt arbetande grupp under
det föregående året. En utvärdering av arbetsformen genomförs efter årsmötet för att
kunna inkludera nya medlemmar och även nya utskott som relateras till motionerna.
Uppgifter under 2022 är dels att bidra till Klimatriksdagens valstrtegiska arbete på, dels
att fortsätta utvecklingsarbetet med Klimatriksdagens klimatomställningsplan och dels
vidareutveckla policy och debatt kring de motioner som antagits vid Klimatriksdag 2022.
Se under avsnitt 2.

c) Föreningsutveckling, medlemskap
Klimatriksdagen har fått fler medlemmar inför Klimatriksdag 2022. Det är viktigt att vi kan
behålla och aktivera dem. Styrelsen och arbetsgrupperna behöver aktivt involvera och bjuda in
nya medlemmar till sin verksamhet och de aktiviteter som görs under året.
Sponsorer, utställare, medverkande och volontärer under Klimatriksdag 2022 ska aktivt bjudas in
att bli medlemmar och medverka i kommande aktiviteter.
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Arbetet med visioner och inkludering är en viktig del av föreningens inre arbete som kommer att
ske med hjälp av medlemsmöten och workshops under året

d) Långsiktig finansiering
Ett stort problem för långsiktig påverkan på klimatpolitiken är avsaknaden av stabil ekonomi.
Denna situation delar vi med andra små och mellanstora organisationer inom folkrörelsen.
Mellan valåren har vi endast medlemsavgifterna. Inför valåren har vi lagt ner mycket arbete på
sponsring. Planeringen är att lämna in fortsatt ansökan om organisationsbidrag till
Naturvårdsverket, som beviljat detta 2021 och 2022. Det pågår också diskussioner med
Postkodstiftelsen om möjligheten att lämna in ny ansökan om projektbidrag.

Bilagor:
Tidplan för 2022
Budgetsammanfattning

Framtagen av Klimatriksdagens styrelse 2022-04-12
via
Ordförande Jonas Bane
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TIDPLAN
KLIMATR
IKSDAGE
N 2022

AKTIVITET

ANSVARIG
GRUPP

EV
SAMARBETSPARTE
R
KOMMENTAR

APRIL

23/4

Årsmöte

25/4

Konstituerande
styrelse

MAJ

Mobilitetsseminarium
Politikersamtal
23 /5

Styrelsemöte

JUNI
31/5-5/6

Folkens Forum
sthlm+50

1/6 Global Day of Action
2-3/6

Stockholm +50 FNkonferens

1-5/6

Järvaveckan
Workshop om
inkludering i
miljörörelsen
Politikersamtal

20/6

Styrelsemöte

JULI
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AUGUST
I

Politikersamtal
Seminarium: Regen.
Jordbruk
22/8

Styrelsemöte
Seminarium om
skogsbruket

SEPTEM
BER

11/9 Valet
19/8

Styrelsemöte

22-25/9

Globala torget
bokmässn Gbg

OKTOBE
R
Workshop om
visioner och
värdegrund

17/10

Styrelsemöte

NOVEM
BER
cop 27

14/11

Styrelsemöte
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15-16

CO2budgetkonferensen

DECEMB
ER

12/12 Styrelsemöte

2023
JANUARI
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Budget 2022, bil till Klimatriksdagens Verksamhetsplan för 2022
Genomförandet av Klimatriksdag 2022 2-3 april har tagit en större del av budgeten i anspråk, vilket
var förväntat. Totalt beräknas hela kostnaden för eventet bli 540 000 kr. De största kostnaderna är
lokal och personal på Kulturhuset, arvoden för teknik och vissa medverkande, omkostnader för vissa
medverkande, kaffe till deltagarna, och en deltids projektsamordnare under första kvartalet. Alla
fakturor har ännu inte kommit in. Intäkterna genom insamling, sponsring, försäljning av
deltagarbiljetter och utställnings/bokbordsplatser blev lägre än förväntat. Därför behöver
medlemsavgifter och ett nyligen beviljat organisationsbidrag från Naturvårdsverket även användas.
Ekonomiskt bokslut över Klimatriksdag 2022 kommer att göras i början av nästa år och redovisas på
nästa årsmöte.
Det förväntade aktuella resultatet när ekonomin för Klimatriksdag 2022 är avslutad, är cirka 73 000
kr (+/- 10 000 kr). Det är inte en tillräcklig summa för alla de valårsaktiviteter som Klimatriksdagen
planerar. Behovet uppskattas till cirka 300 000 kr. Styrelsen har förhoppningar om att kunna söka
ytterligare bidrag under året. En ny insamling med målet att få ihop 50 000 till valrörelsen startade
även under Klimatriksdag 2022.
För årsmötet redogörs nedan för den aktuella ekonomiska ställningen och läggs förslag på en mycket
begränsad budget för resten av året, maj-dec 2022, utifrån de medel som nu finns och förväntas.
Eftersom alla insatser genomförs med ideella krafter satsas mest på utgiftsposter som
lokalkostnader, vissa konsultarvoden samt två veckors avslutande projektsamordnarlön 50% för
efterarbetet med KR 22. Tyvärr matchar denna budget i skrivande stund inte de de höga
ambitionerna i Verksamhetsplanen.
Total budgetram för hela 2022 ligger nu runt 650 000 kr.
Vi poängterar att budgeten utgör ett riktmärke för styrelsens arbete och kan komma att ändras med
ändrade förutsättningar.

Ekonomisk ställning 2022-04-12
Bokförda intäkter 22 04 12
Bidrag Naturvårdsverket
Ytterligare insamling och medlemsvärvning
Summa intäkter 2022

457 600
159 000
31 000
647 600

Bokförda kostnader 22 04 12
Förväntade fakturor för KR22
Förväntad lönekostnad

195 300
350 000
15 000
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Förväntade admin kostnader
Summa kostnader 2022
Summa kostnadsutrymme maj-dec 2022

14 000
574 300
73 300

Budget maj-dec 2022
Kostn utrymme maj-dec 2022
20 000 kr
2 000 kr
2 000 kr
0 kr
1 000 kr
0 kr
0 kr
6 000 kr
2 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
0 kr
1 000 kr
0 kr
0 kr
3 000 kr
5 000 kr
4 000 kr
1 000 kr
1 000 kr

Externa aktiviteter
Lokaler
Resekostnader styrelse och arb grupper
Resekostnader medverkande i arr
Kost och logi i Sverige
Annonsering/marknadsföring
Material
Formgivning (broschyrer, flyers, rapp)
Tryckkostnader (rapporter, brosch, flyer)
Förtäring vid möten
Arvode medv/konsulter/tekniktjänster
Personalkostnader 1.4-15.4 50%
Leasing
Övriga externa tjänster
Administration
Kontorsmaterial
Revision (årets kostnad redan klar)
Redovisningstjänster (Visma mm)
IT-tjänster (Loopia, Zoom, TypeForm mm)
Postbefordran, postbox
Bankkostnader (Nordea, Ekobanken)
Övriga externa kostnader

73 000 kr

Summa kostnader maj-dec 2022
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