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Verksamhetsberättelse 2022
Klimatriksdagen
802492-7124

Inledning
Verksamhetsåret 2022 har varit intensivt för Klimatriksdagen. Förberedelser och
genomförande av Klimatriksdag 2022 inledde verksamhetsåret. Efter Klimatriksdag 2022
har arbetsgrupper och utskott genomfört ett uppföljande arbete med påverkansarbete
inför valet 2022, debattartiklar och seminarier om klimatomställningsplanen och dess
olika delar. Valet 2022 blev ett svårt bakslag för klimatrörelsen. Utifrån detta har vi
utformat projektplaner som vi hoppas kunna förverkliga under 2023 och 2024, samt blivit
aktiva i en bredare samverkan med andra rörelser. Arbetet sker under samlingsnamnet
Medborgarkraft i klimatpolitiken.

Sammanfattande uppföljning av Verksamhetsplanen för 2022

a) Genomförande och uppföljning av Klimatriksdag 2022: Uppnåddes i stort. Trots
svårt planeringsläge pga pandemirestriktioner genomfördes Klimatriksdag 2022 med
positiv respons från de flesta medverkande. Uppföljningen av omställningsplanen
genomfördes enligt nedan (b och c). Det har tagit tid att hitta former för att följa upp
budskapen i vinnande motioner med temat människan i omställningen. En
projektinriktning har utformats under hösten 2022; medborgarkraft i klimatpolitiken

b och c) Aktiviteter med anledning av Klimatomställningsplan 2035 och valstrategi
inför valet 2022: Genomfördes men resultat i form av en klimatinriktad valrörelse
misslyckades. Seminarier och politikeruppvaktningar påbörjades under valrörelsen men
ett par seminarier hamnade av planeringsskäl efter valrörelsen. Vi hade en hög aktivitet
vad gäller debattartiklar, ofta i samverkan med andra organisationer, men genomslaget i
valdebatten blev dåligt.

d) Forskningssamarbeten Vinnova och Formas: Påbörjats. Vi fick in två bra
samordnare från vår sida och det finns en planering för aktiviteter 2023 och 2024.

e) Koldioxidbudgetkonferensen 2022 : Uppnåddes. Konferensen genomfördes som ett
samarrangemang mellan Klimatriksdagen, Klimatsekretariatet, Uppsala Universitet och
All4Eco på Humanistiska teatern i Uppsala.
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f) Bok- och biblioteksmässan 2022: Uppnåddes. Vår första medverkan i bok- och
biblioteksmässan gav mersmak, många medlemmar medverkade, vi fick bättre kontakt
med medlemmar i Göteborg, och vi värvade en handfull nya medlemmar.

g) Forum för Lokal klimataktivism FOLK: Uppnåddes. Vi har under året genomfört tre
digitala sammankomster (en under Klimatriksdag 2022). Upprop om kommunernas
klimatomställning fick stort genomslag. 112 lokala grupper ställde sig bakom det.

h) Organisationsutveckling: Uppnåddes inte i stort sett.
- visionsarbete vart är vi på väg: Vi har haft styrelse-teman och medlemsmöte efter valet
för att staka ut strategier under perioden fram till 2026. Det har lett till ett projektförslag
som kallas Medborgarkraft i Klimatpolitiken
- Inkludering. Ett försök till gemensam workshop med en förortsorganisation gjordes men
de hade inte möjlighet att medverka.
- uppföljning av forskningsprojektet Klimatriksdagen och demokratiska processer (vid
Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet) har inte skett. Forskningsledaren
har meddelat att de analyserar materialet och planerar intervjuer med motionärer till
Klimatriksdag 2022.

Styrelsens arbete
Inom sig har styrelsen utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande,
ekonomiansvarige och två ledamöter. AU har förberett styrelsemöten, hanterat frågor
mellan styrelsemötena samt haft huvudansvaret för debattartiklar som Klimatriksdagen
skrivit eller medverkat i. AU är också arbetsledare för de projektsamordnare som arbetar
deltid inom ramen för våra forskningssamarbeten.

Detta år har styrelsen haft något färre ledamöter, vilket gjort att styrelsen inte kunnat ha
ledamöter i alla arbetsgrupper och utskott. Det har varit en nackdel särskilt när det gäller
kommunikationsgruppen. Styrelseledamöter har deltagit operativt i övriga arbetsgrupper
samt i ett par av utskotten.  Styrelsen har hållit 12 protokollförda möten.

I styrelsen har följande personer ingått:

Torbjörn Vennström, ordförande, AU
Agneta Liljestam, ekonomiansvarig, AU
Roger Bydler, ledamot, AU
Inger Björk, ledamot, AU
Karin Wahlgren, ledamot
Göran Gustafsson, ledamot
Marika Hjertqvist, ledamot
Mårten Procopé, ledamot (avgick i december 2022)

Linn Rabe, suppleant, tjänstgörande fr o m dec 2022
Madeleine van der Veer, suppleant
Lena Douglas, suppleant
Jonas Bane, suppleant
Åsa Palm, Suppleant

2



3

Mårten Procopé har av hälsoskäl avgått ur styrelsen i december 2022.

Medlemsutveckling och medlemsfrågor
Klimatriksdagens medlemsantal har utvecklats starkt. Under året ökade antalet enskilda
medlemmar från 385 till 491. Organisations- och företagsmedlemmar minskade dock från
30 till 20. Totala antalet medlemmar var alltså vid årsslutet 511.

Andelen kvinnor bland medlemmarna är som tidigare ca 60 % och andelen pensionärer
uppskattar vi till 60 %. Vi diskuterar hur vi ska attrahera yngre att bli medlemmar.
Medlemskontakten sker dels spontant genom frågor från medlemmar som tas om hand
av den medlemsansvarige, och via medlemsbrev som har getts ut 4 gånger under året.
Föreningens Nyhetsbrev går förutom till medlemmarna även till en större krets
intressenter.

Avgiften för enskilda medlemmar har varit 300 kr i normalfallet och 100 kr för människor
med dålig ekonomi. Avgiften för organisationer är 1 000 kr eller 4000 kr,  och för företag
2000 kr eller 6000 kr, olika för små och stora organisationer/företag.

Förhållandena under 2022 är starkt präglade av att vi genomförde Klimatriksdag 2022
under våren. Enskilda medlemmar blir då intresserade och ansluter sig. Organisationer
och företag ställer upp som sponsorer och har därmed mindre intresse av att betala
medlemsavgiften.

Utmaningen för Klimatriksdagen liksom för andra föreningar är att behålla nya
medlemmar. Avhopp i början av medlemskarriären är vanligt förekommande.

Ekonomi och administration
Arbetsgruppen har bestått av fyra personer som ansvarat för budgetplanering, bokföring,
resultatuppföljning och årsbokslut, fakturering, kontakt med revisorer, kontakt med
externa bidragsgivare, och viss kontakt med forskningsprojekt som Klimatriksdagen
samarbetar med. Gruppen är även ansvarig för kontakt med banker och myndigheter,
samt för formalia kring planering av årsmöten, och formalia kring anställningar och
arbetsgivaransvar. Vid halvårsskiftet skiftade det övergripande formella ekonomiansvaret
mellan två av styrelsens medlemmar, Karin Wahlgren och Agneta Liljestam.  Den
medlemsansvarige har ingått i arbetsgruppen, varför även medlemsfrågor stått på
dagordningen. Bokföringen har skötts av en medlem. Knäckfrågor och viktiga beslut har
gått till styrelsens AU eller hela styrelsen.

Tre insamlingsomgångar har genomförts med gott resultat, först och främst till
Klimatriksdag 2022 i april. Både enskilda, företag och organisationer möjliggjorde eventet
med sponsringsbidrag. I det arbetet, liksom försäljning av utställningsplatser deltog även
Samverkansgruppen. Biljettförsäljningen var Ekonomigruppens ansvar. Inför valet i
september genomfördes en insamlingskampanj för att finansiera en digital annons i
rikstäckande media, och i december ytterligare en insamlingskampanj för att finansiera
en gåva till Regering och Riksdag, i form av Greta Thunbergs Klimatboken. Ett stort externt
event som Klimatriksdag 2022, samt två särskilda insamlingskampanjer har krävt extra
insatser, särskilt när det gäller budgetering och bokföring.

3



4

En extern bidragsansökan har lämnats in, nämligen för tredje året i följd ett
organisationsbidrag från Naturvårdsverket. Beslut förväntas i mars 2023. En andra stor
projektansökan till Postkodstiftelsen har förberetts under hösten 2022, i det arbetet har
stor del av styrelsen deltagit. När detta skrivs har Postkodstiftelsen ännu inte gett besked.

Styrelsen redogör i separat Förvaltningsberättelse och årsbokslut för föreningens
ekonomi.  Verksamheten har kunnat finansieras tack vare mycket arbete av olika
arbetsgrupper, sponsring, beviljat offentligt bidrag, samverkan med andra organisationer,
och generösa medlemmar och sympatisörer. Ett mindre underskott i resultaträkningen
vid året slut naggade dock på  kapitalet.  De år då folkriksdagar har genomförts, utan
säker finansiering i planeringsskedet, har tärt på föreningens krafter, dock ej på
ambitionerna.

Program och eventgruppen
Program- och eventgruppens har haft ett stort ansvar för förberedelse och
genomförande av Klimatriksdag 2022 som genomfördes den 2-3 april. Osäkerheter
angående pandemirestriktioner gjorde att ambitionerna fick dras ner. Så sent som
februari 2022 kunde vi definitivt besluta om att genomföra ett fysiskt evenemang.
Programgruppen har haft stöd av en projektanställd samordnare under våren 2022.

Efter Klimatriksdag 2022 har program- och eventgruppen upplösts. Under valrörelsen tog
en valstrategigrupp på sig att ordna utåtriktade aktiviteter med fyra seminarier om
omställningsplanen (se nedan). Utåtriktade aktiviteter under hösten har i stor
utsträckning samordnats av AU med stöd av andra arbetsgrupper.

Kommunikationsgruppen
Sammanlagt 9-10 personer har ingått i gruppen under hela eller någon del av året, och
därmed bidragit till arbetet med föreningens externa kommunikation. Några personer
har avslutat sin insats i gruppen under året men det har också tillkommit ett par
personer. Gruppen har haft 15 möten under året, dvs ungefär var 3:e eller 4:e vecka i
genomsnitt.

Gruppens medlemmar har arbetat självständigt med ansvar för olika uppgifter, periodvis
med täta kontakter sinsemellan och med styrelse, utskott, externa samarbetspartners
osv. Arbetet har omfattat bl.a. att utveckla och fylla föreningens hemsida med innehåll,
marknadsföra organisationen och våra aktiviteter i sociala medier, skriva
pressmeddelanden och kommunicera med medier, skriva och skicka ut nyhetsbrev,
medverka vid våra events för att fotografera och filma, hjälpa till med teknisk support vid
våra digitala events samt ta fram trycksaker.

Inför och under KR22 i början av april var arbetet intensivt i alla dessa delar. Efter en
lugnare period drog arbetet igång igen och kommunikationsgruppen stöttade upp
påverkansarbetet under föreningens aktiviteter, såsom Stockholm +50, och andra
evenemang under valrörelsen. Under slutet av valrörelsen bedrevs en påverkanskampanj
i sociala medier, bl.a. genom att ta fram en klimatval-annons i samarbete med andra
klimatorganisationer. Under hösten arbetade man med kommunikation bl.a. kring
föreningens seminarieserie (före och efter valet), närvaro på Bokmässan samt

4



5

CO2-budgetkonferensen i november. Mot slutet av året dominerades arbetet av att stötta
upp kring initiativet med Klimatboken-gåvan i januari 2023.

I slutet av året stöptes nyhetsbrevet om till att primärt ha fokus på föreningens arbete
och kallas nu föreningsbrev. Det särskilda medlemsbrevet avvecklades. Hemsidan fick ett
delvis nytt utseende och ny struktur. Under hösten togs det fram en lathund för gruppens
arbete, tänkt att vara ett stöd för att strukturera upp arbetet och även vid rekrytering av
nya medlemmar i gruppen. En viktig fråga som aktualiserades efter valet var insatser just
för att få in nya personer i kommunikationsarbetet, och styrelsen har stöttat gruppen i
detta. En pågående uppgift är också att ta fram en ny kommunikationsstrategi för arbetet
framåt.

Samverkansgruppen - Valstrategigruppen
Inför Klimatriksdag 2022 ansvarade Samverkansgruppen för att få utställare till
evenemanget och även bistå med att värva sponsorer. Efter Klimatriksdag 2022 slogs
samverkansgruppen ihop med Valstrategigruppen som fick ansvar att organisera
klimatriksdagens insatser under valrörelsen.

En valpamflett togs fram med grund i Omställningsplanen och budskapen från de
vinnande motionerna i Klimatriksdag 2022. Den spreds i samband med våra
seminarier, och vid gatuaktiviteter i Stockholm.

Inom nätverket Klimatrörelsen i samverkan bistod vi med att ta fram fem
gemensamma ståndpunkter som budskap till partierna i valrörelsen. Det resulterade
bland annat i en debattartikel på DN debatt.

Klimatriksdagen satsade för övrigt mycket på debattartiklar, på egen hand, men ofta i
samverkan med andra rörelser. Sammantaget 9 publiceringar under perioden april till
september 2022. Senare under hösten har vi deltagit i eller tagit fram ytterligare 6
debattartiklar - då med den nytillträdda regeringen som huvudsaklig adressat.

Vi hade också ett 30 minuters inslag i ABF STockholms Valstudio där vi huvudsakligen
presenterade Klimatriksdagens omställningsplan och diskuterade vad politiken
behövde ta itu med efter valet.

Valstrategigruppen ordnade i samarbete med våra sakpolitiska utskott fyra
seminarier som webb-sändes. Två av dem ägde rum under valrörelsen; om
Klimatriksdagens omställningsplan, samt om omställning till ett naturnära skogsbruk
med ökad kollagring. (se mer nedan under tvärgruppen och utskotten)

Efter valet hade Klimatriksdagen ett utvärderings- och strategimöte där vi, utifrån det
dåliga utfallet för klimatfrågan i valrörelse och valresultat, började skissa på strategier
för de kommande åren. Tankarna samlas under parollen Medborgarkraft i
Klimatpolitiken, och har lett till förslag om en delvis ny organisation för
Klimatriksdagen. Samverkan ska hanteras dels av arbetsutskottet och dels av en
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nybildad projekt- och dialoggrupp. Detta beskrivs närmare i Verksamhetsplanen för
2023/2024.

Samverkansgruppen har i övrigt ansvarat för nätverket Forum för Lokal
Klimataktivism. (se nedan). Detta ansvar kommer att ligga i projekt- och
dialoggruppen.

Tvärgruppen och utskotten
Tvärgruppen har samordnat arbetet mellan de fyra utskott vi haft i arbetet med att ta
fram Klimatomställning av Sverige 2035. Ett 15-tal personer har i olika grad deltagit i att ta
fram omställningsplanen, samt rapporter inom områdena jordbruk samt transporter och
mobilitet.

Tvärgruppen har efter Klimatriksdag 2022 sökt kontakt med riksdagspolitiker för att få till
stånd dialoger om omställningsplanen. Ett par sådana genomfördes före valet 2022, och
ytterligare har skett efter valet.

Gruppen har också varit aktiv i att ta fram debattartiklar med omställningsplanen som
grund, samt i samarbete med styrelse och valstrategigrupp genomföra fyra seminarier.
Ett seminarium om omställningsplanen genomfördes i augusti 2022.

Energi- och industriutskottet tappade deltagare under året och utskottssamordningen fick
stötta den kvarvarande medlemmen att färdigställa området om energi och industri i
omställningsplanen.

Jordbruksutskottet har varit ett stort och aktivt utskott med sju deltagare. Genom egna
diskussioner, studier, kontakter med forskare och branschföreträdare utvecklade
utskottet en rapport om regenerativt jordbruk och dess potential för ökad kollagring,
skydd av biologisk mångfald och tryggad matförsörjning. Flera av förslagen och
tankegångarna har inarbetats i den samlade omställningsplanen.  En debattartikel
presenterade huvuddragen i rapporten och ett seminarium med medverkan av fyra
jordbrukare genomfördes i september 2022.

Utskottet har i ett brev till styrelsen meddelat att de inte varit helt nöjda med samarbetet
med styrelsen och övriga utskotten, samt att jordbruket inte fått en tillräckligt
framträdande plats i omställningsplanen, och deltagarna har därför avvecklat sin
medverkan som utskott inom Klimatriksdagen. Försök till dialog om detta har gjorts.

Skogsutskottet har i stor utsträckning bestått av tre personer, övriga deltagare har
medverkat till och från. Utskottet har inte tagit fram en egen rapport men bidragit med
viktigt och djupgående underlag till omställningsplanen om hur den biogena kolcykeln för
Sverige ska beräknas, och om skogens potential för att lagra mer kol i naturen.

I utskottet Mobilitet och transport har under hela året sex personer deltagit.  Under första
halvåret slutfördes den rapport som utskottet arbetet med under ett par års tid,
“Omställning till ett hållbart transport- och mobilitetssystem med människan i centrum”.
Rapporten har även varit ett underlag till Klimatriksdagens Klimatomställningsplan.
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Rapporten har presenterats i ett seminarium i september 2022, använts i kontakter med
organisationer och myndigheter, samt utgjort underlag för debattartiklar. Rapporten blev
även efter granskning publicerad i Linköpíngs universitets rapportserie.

Utskottet har skrivit remissvar på “Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för
arbetsresor med bil” och ett mer genomarbetat remissyttrande på underlag för den
klimatpolitiska handlingsplanen framtaget av tre myndigheter.

Klimatriksdag 2022
Klimatriksdag 2022 genomfördes den 2-3 april i Kulturhuset mitt i Stockholm.
Evenemanget gick också att följa digitalt, och några av programpunkterna genomfördes
digitalt. Omkring 450 personer deltog i evenemanget, varav ett femtiotal digitalt.

Temat för Klimatriksdag 2022 var Människan i omställningen då vi ville lägga ett större
fokus på sociala demokratiska och hälsomässiga aspekter av omställningen. Omkring 150
motioner lämnades in. En digital omröstning genomfördes med rösträtt för
Klimatriksdagens medlemmar och anmälda deltagare till Klimatriksdag 2022. Resultatet
presenterades som final i evenemanget. 12 framröstade förslag lämnades över till
närvarande Riksdagsledamöter och medier samt publicerades på hemsidan och
presenterades i uppföljande debattartiklar. Material och inspelningar finns presenterade
på Klimatriksdagens hemsida.

Ett stort arbete gjordes av våra arbetsgrupper för att väcka intresse för evenemanget,
värva sponsorer och utställare samt skapa ett intresseväckande program. Ett trettiotal
forskare, opinionsbildare, företagare och folkrörelser medverkade i totalt 17
programpunkter i form av föredrag och panelsamtal. Motionerna och klimatriksdagens
omställningsplan diskuterades under varsitt halvdagsseminarium. Utställningsarenan
lockade 18 utställare och utgjorde samtidigt en yta för mingel och spontana diskussioner.

Utvärderingen visade i stor utsträckning positiv respons från deltagarna och
medverkande aktörer.

Bok- och Biblioteksmässan 2022
Mässan pågick i fyra dagar i slutet av september i Göteborg och Klimatriksdagen deltog
för första gången. Tio medlemmar och delar av styrelsen engagerade sig. KR hade en
monter på Globala Torget. Viktigt var, förutom nätverkande och rekrytering av nya
medlemmar,  deltagandet i scenprogrammet på Globala scenen. Rapporten om
omställningsplanen presenterades av Torbjörn Vennström, och rapporten om
människans hälsa i klimatkrisens tid presenterades av Gunilla Berglund och Anna
Grönlund. Därutöver redogjorde Lars Schutt under ett så kallat på-golvetsamtal  om
rapporten om regenerativt jordbruk; Tomas Kårberger om energisituationen;  och Ulrika
Wilhelmsson om att mäta sitt eget koldioxidavtryck. Elisabeth Lundqvist och Anna
Grönberg engagerades som samtalsledare i två författarsamtal med klimattema.

Koldioxidbudgetkonferensen 2022
Den fjärde upplagan av CO2-budgetkonferensen genomfördes 15–16 november på
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Humanistiska teatern i Uppsala. Konferensen var ett samarrangemang mellan
Klimatriksdagen, Klimatsekretariatet, Uppsala Universitet och All4Eco. Även Bergen
University och Tyndall Centre for Climate research ingick som stöttande aktörer. Formatet
var hybrid, cirka 70 deltagare på plats och lika många digitalt.  Responsen från
kommunsektorn blev lägre än önskat, vilket tros ha berott på bristfällig marknadsföring i
rimlig tid.

Arrangemanget var mycket uppskattat av de fysiska deltagarna. Digitalt medverkande
hade varierande upplevelser. Sammantaget visade utvärderingsenkäten att deltagarna
hade fått nya kunskaper och fördjupat intresse för frågan om koldioxidbudgetar. Allt
material från konferensen finns filmat och är  tillgängligt på Klimatriksdagens
Youtube-kanal.

Planeringsarbetet pågick från januari 2022 och möten hölls varannan vecka digitalt, med
Jan Lindblad som projektledare. Från Klimatriksdagen medverkade även Jonas Bane,
Torbjörn Vennström och Agneta Liljestam i projektgruppen. Omedelbart efter
konferensen påbörjades planeringsfasen inför nästkommande konferens.

Samarbeten med forskare
Partnerskap för antropocena lösningar: Det tvååriga forskningssamarbete som
Klimatriksdagen anslöt sig till 2021 startade något försenat under hösten 2022. Projektet
är en uppföljning av Bolin Center Climate Arena, där aktörer från olika sektorer träffas för
att stötta varandra till konkret koldioxidreduktion. Projektet har också en
forskningsdimension med syfte att utveckla bättre förståelse för hur
samverkansplattformar kan optimeras. Linn Rabe är Klimatriksdagens representant i
projektets styrgruppen (övriga medlemmar är från Stockholms universitet, Stockholms
Environmental Institute och Linköpings universitet). Linn är avlönad på 10% för att arbeta
med projekthantering och kommunikationsaktiviteter. Formas är huvudfinansiär.

Koldioxidbudgetar som ram för en koordinerad klimatomställning: Hösten 2022 startade
detta projekt, där Klimatriksdagen verkar tillsammans med Uppsala Universitet,
Sustainable Action, Klimatsekretariatet, RISE, SEI, Innovationsföretagen och en handfull
kommuner och regioner (Västra Götalandsregionen, Region Uppsala,  Karlskrona, Torsby,
Mölndal, Norrtälje, Tranås, Borlänge). Vinnova är huvudfinansiär. Jan Lindblad är, för
Klimatriksdagens räkning, anställd på en mindre deltid i projektet.

Projektet vill underlätta för olika parter att samverka och samskapa vetenskapligt
förankrade färdplaner för hur Klimatomställningen ska ske, med CO2-budgetar som
verktyg. Projektets syfte är ytterst att öka takten, och den demokratiska förankringen i
den svenska klimatomställningen. Under hösten har ett nytt utbildningsmaterial för
klimatstrateger tagits fram och testats några gånger, med gott resultat. Genom det
workshop-format som används uppnås snabbt en djup förståelse av ett antal poänger,
inte minst att det är mycket väsentligt att åtgärder påbörjas snabbt.

Samarbeten inom folkrörelserna
Klimatboken till Riksdagsledamöterna: I november 2022 väckte styrelseledamot Roger
Bydler idén att ge Greta Thunbergs bok “Klimatboken” som gåva till samtliga
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riksdagsledamöter. På kort tid organiserades en planeringsgrupp och insamling för inköp
av boken. Gensvaret var stort. Ett tjugotal miljö-och klimatorganisationer ställde sig
bakom initiativet, och 200 privatpersoner bidrog till insamlingen. Vid en ceremoni på
Mynttorget i Stockholm den 25 januari 2023 tog representanter för sju riksdagspartier
fysiskt emot gåvan och höll kortare tal om dess betydelse. Inspirerade och förmanande
tal hölls även av representanter från de deltagande organisationerna. En debattartikel
publicerades i Dagens ETC samma dag

Klimatrörelsen i samverkan: Ett 30-tal organisationer har sedan valrörelsen samverkat för
informationsutbyte och gemensamma initiativ i klimatdebatten. Klimatriksdagen har
medverkat aktivt. Huvudaktiviteten under året har varit att ta fram gemensamma
ståndpunkter som budskap till partierna i valet 2022. Det resulterade i ett upprop som
spridits på olika sätt och en debattartikel i DN inför valet. Under hösten har samråd skett
kring den nya regeringens ageranden i klimatpolitiken, och kring yttranden på underlag
till den kommande klimathandlingsplanen. Även om flera stora organisationer medverkar
i nätverket har det dock saknats resurser och engagemang för att göra denna samverkan
till en synlig och pådrivande kraft i klimatpolitiken.

Allians för Rättvis Klimatomställning: Under våren 2022 startade Naturskyddsföreningen
och Olof Palme internationella Center en process för att, utifrån en europeisk förlaga,
bilda en bred allians av organisationer som ställer sig bakom gemensamma krav för en
rättvis klimatomställning. Klimatriksdagen hakade på initiativet. I oktober kunde detta
nätverk formellt lanseras utifrån en plattform med sju grundläggande krav på
omställningspolitiken. Nätverket är brett, inkluderar idag ett 40-tal organisationer, med
inriktning på miljö, fackligt arbete, människorätt, jämställdhet, folkbildning, och socialt
inriktade frågor. En arbetsgrupp med inriktning på folkbildning har startat, och
Klimatriksdagen har tagit initiativ till en arbetsgrupp med sikte på att hålla ett nationellt
rådslag om klimatpolitiken redan nu under våren 2023.

Forum för lokal Klimataktivism FOLK: Sedan 2020 har Klimatriksdagen hållit igång
nätverket Forum för Lokal Klimataktivism (FOLK). Idag är omkring 60 lokala klimatgrupper
anslutna till nätverket, som främst arbetar med gemensamma webbinarier där lokala
grupper får dela med sig av sitt lokala arbete, inspirera varandra, och även ta
gemensamma initiativ. Under 2022 har tre nätverksträffar hållits. Under våren 2022 tog
nätverket fram ett upprop: Sveriges kommuner måste gå före i klimatomställningen, som
riktade sig såväl till lokala politiker som till partierna nationellt. 112 lokala grupper ställde
sig bakom uppropet.

Vid höstens nätverksträff har vi intresserat de lokala grupperna för vår projektidé
Medborgarkraft i klimatpolitiken och lokala klimatrådslag. Flera grupper har visat intresse
att tillsammans med oss genomföra rådslag på sina orter.

KlimatSverige: Klimatriksdagen har representation i samordningsgruppen för
KlimatSverige-nätverket. KlimatSverige är en informationsplattform för klimatrörelsen där
aktiviteter och även viss nyhetsbevakning delas.
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Organisationsutveckling

Visionsarbete vart är vi på väg: Bakslagen för klimatfrågan i och med valet 2022 har varit i
fokus. Vi har haft styrelse-teman och medlemsmöte efter valet för att staka ut strategier
under perioden fram till 2026. Det har lett till ett projektförslag som kallas
Medborgarkraft i Klimatpolitiken.  Detta har diskuterats vid medlemsmöte i september
2022 och januari 2023, samt behandlats i styrelsen kontinuerligt.

En arbetsgrupp för Klimatriksdagens organisation tog fram ett förslag på hur arbetet ska
struktureras inom föreningen. Det presenterades på medlemsmöte 28 januari med 55
medverkande.

Inkludering: Efter Klimatriksdag 2022 satte vi en målsättning om att nå nya grupper i
klimatengagemanget, då föreningen är dominerad av vit, äldre medelklass. Vi kontaktade
Förenade förorter med planer på en gemensam workshop under hösten 2022. De
tackade dock nej till detta. Sedan gjorde det för klimatet dåliga valresultatet att frågan om
strategiskt påverkansarbete kom mer i fokus, och föreningen har lagt kraft på att utforma
projektet Medborgarkraft i klimatpolitiken. Inom ramen för det projektet finns en strävan
att nå ut till grupper och organisationer som inte arbetar primärt med klimatfrågan och
som är underrepresenterade i klimatrörelsen. Där hoppas vi kunna återknyta till denna
målsättning.

Uppföljning av forskningsprojektet Klimatriksdagen och demokratiska processer: Inför
Klimatriksdag 2022 blev föreningen “föremål” för ett forskningsprojekt vid
Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet, om beslutsprocesser inom ideella
sektorn. Forskarna har följt ett par av våra arbetsgrupper under våren 2022, samt även
observerat Klimatriksdag 2022. Vi har dock inte fått någon återkoppling om de studierna.
Forskningsledaren har meddelat att de analyserar materialet och planerar intervjuer med
motionärer till Klimatriksdag 2022.

Slutord

Trots det intensiva arbetet inför och under Klimatriksdag 2022, klarade vi att genomföra
ett påverkansarbete inför valet 2022 med seminarier, artiklar och annonsering. Tyvärr fick
klimatfrågan ännu en gång stå tillbaka i valdebatten och vi fick en regering som tagit flera
steg bakåt i klimatpolitiken. Hoppfullt är dock att allt fler organisationer, också utanför
klimatrörelsen, inser vikten av att samverka och engagera sig. Bildandet av Allians för
Rättvis klimatomställning är ett lovande steg. Nu försöker vi sätta en organisation och ett
fokus på Medborgarkraft i klimatpolitiken som kan bära Klimatriksdagen fram till nästa
klimatriksdag 2025.

Det ideella medlemsengagemanget är vår förenings själva livsnerv. Därför vill vi rikta ett
stort tack till alla medlemmar för fantastiska insatser och stöd. Med detta överlämnar
Styrelsen härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022.
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