
   

Referat Stormöte 2019-10-27 

Trots det regniga oktobervädret så trotsade ett 40-tal kylan och tog sig till vårt stormöte på 
ABF-huset. Mötets fokus låg på den planerade halvtids-klimatriksdagen 2020 samt på 
stärkandet av Klimatriksdagen som organisation. Mötets deltagare bestod både av 
välbekanta och nya ansikten, samtliga motiverade att kavla upp ärmarna och bistå med sina 
olika kunskaper och kompetenser. 

Klimatriksdagens ordförande Karin Sundby inledde mötet med ett par peppande ord inför 
Klimatriksdagen 2020. 

Gruppen fick också en presentation av Klimatriksdagens organisation och tidplan för 2020 
av Inger Björk och Gerd Johnsson Latham.Arbetsgrupperna och utskotten kommer under 
det kommande halvåret jobba med att ta fram en Akutplan för klimatet. Akutplanen kommer 
efter sommaren 2020 att överlämnas till politiker tillsammans med en inbjudan till 
halvtids-klimatriksdagen. Efter inledning och diskussion var det dags för en genomgång med 
pedagogen, utbildaren och processledaren Frida Sandegård. Med Frida som guide ägnade 
vi resten av förmiddagen åt att tala om vikten av fungerande processer och hur vi kan bli mer 
effektiva i våra arbetssätt. Vårt arbete i Klimatriksdagen är av otrolig vikt då vi befinner oss i 
ett akutläge sett till klimatet och den globala uppvärmningen. Men Frida påminde oss om 
vikten av att trots detta ibland ta ett steg tillbaka, andas, och analysera den situationen vi 
befinner oss i. Det finns risker med att konstant befinna sig i ett krisläge. Till exempel så 
riskerar vi att missa viktiga tillfällen för lärande och reflektion. 

Gruppen fick sedan ta ställning till hur de tycker att relationen och dialogen mellan styrelsen 
och utskotten bör se ut. Vad är viktigast att bygga vidare på? Tydliga strukturer? Tillit? 
Sakkunskap? Åsikterna var många och viktiga insikter kom fram som kommer att tas i 
beaktande av styrelsen för att på bästa sätt stärka Klimatriksdagen som organisation. 

Precis innan lunch grupperade sig deltagarna efter de utskott och arbetsgrupper de var 
intresserade av att delta i, diskussioner i dessa grupper fortsatte sedan efter lunch. Ett nytt 
utskott med fokus på hållbara städer och bostäder föreslogs av en medlem, dessa ämnen 
togs under eftermiddagens diskussion upp inom utskottet för Energi, industri och byggande. 
Frågor som diskuterades av de olika grupperna var bland annat hur vi kan använda oss av 
det vi hade lärt oss under dagen samt hur vi ser på de olika utskotten/arbetsgruppernas 
uppdrag. 

Mot slutet av dagen hölls en kortfattad redovisning av utskottens och arbetsgruppernas 
diskussioner. Sen avslutades mötet med en kärnfull miniutbildning av Samuel Plumppu från 
We Don’t Have Time i kommunikationsplattformen Slack, som ska börja användas för att 
förbättra Klimatriksdagens interna kommunikation. 

Mötet avslutades med glada miner runt 16:00. Flera av utskotten och arbetsgrupperna har 
fått tillskott i antalet medlemmar och vi lämnade salen med ny energi och nya idéer! 
 


