
   

     
 
INBJUDAN TILL NÄTVERKSTRÄFF 

 

Klimatvänner – välkomna 23-24 oktober! 

Boka in helgen 23-24 oktober – då träffas vi medlemmar i klimatnätverket! Det blir gott om tid 
att utbyta erfarenheter, ge och få idéer och tips om olika klimatprojekt på lördagen. På söndagen 
kommer vi bland annat att ha tre parallella diskussioner på olika områden (se program nedan). Vi 

får också besök av Pär Holmgren, meteorolog och nyvald ledamot i riksstyrelsen, som berättar 
lite om hur han själv och inom Naturskyddsföreningen försöker föra ut klimatfrågan. 

Var? Brygghuset, Studiefrämjandets nya lokaler i Stockholm, Norrtullsgatan 12N, 
tunnelbanestation Odenplan.  

När? 10.00–18.00 lördag och 09.30-15.30 söndag, helgen 23-24 oktober 2010 

Reseersättning: Ja. Biljetterna ska vara skickade till koordinator Ulrika inom en månad efter 
mötet, tillsammans med en blankett som fylls i under träffen. Boka dina biljetter redan nu så sparar vi 
pengar till föreningens verksamhet! OBS! Resepolicyn gäller, vilket innebär att man ska åka tåg eller 

buss och i andra klass.  

Boende: Ordnas av var och en på egen hand. Du kan få hjälp av Urpo att hitta en klimatvän i 
Stockholm att bo över hos. Hör då av dig till Urpo snarast på 
urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se  

Måltider: Deltagare bjuds på lunch och två fikor per dag. Maten är i hög grad ekologisk och 
närproducerad, och finns i lunchrestaurangen på Brygghuset. 

 

Anmälan senast måndag 18 oktober 

Anmäl dig via e-brev till samordnare Ulrika (ulrika.tegner@naturskyddsforeningen.se), senast 

18/10. 

Ange följande information: namn, din ort/krets, om du deltar hela helgen eller endast en del 
(och i så fall vilken), samt eventuella allergier/matpreferenser. Ange gärna också om du är 
intresserad av att gå ut och äta tillsammans på lördagskvällen efter att dagens program är slut 

(denna måltid betalar du i så fall själv).  

 



   

Program  

 

Lördag 23 oktober  10.00-18.00 

Välkommen från 09.30! 

10.00 Kaffe och fika, vilka är här? 

10.30 Nätverkets ledningsgrupp om planer och idéer för det närmsta året. Tomas 
Björnsson berättar om Futerras klimatkommunikationsrapport ”Sell the Sizzle” 

(http://www.futerra.co.uk/) – Vi måste förmedla visioner, inte bara olyckor!  

11:30 Projekt (lokala/regionala/nationella) – utbyte av idéer, erfarenheter och feedback. 
Vill du berätta lite om något du har gjort eller vill göra? Skriv då några rader om det 
till Ulrika (ulrika.tegner@naturskyddsforeningen.se) så lägger vi in dig i 
programmet. Vill du hjälpa till i klimatarbetet men inte driva ett projekt själv? Kom 
och möt varandra! Alla kan göra något. Vi har hela dagen på oss att gå från tankar 
till konkreta nya projekt och handling! 

12.30 Lunch  

14.00 Fortsättning projektdiskussioner 

16.00 Kaffe och fika 

16.30 Fortsättning projektdiskussioner 

17.30 Kajsa Grebäck berättar om Studiefrämjandet och föreningens samarbete med dem 

18.00  Avslutar vi för dagen. De som vill går ut och äter kvällsmat tillsammans (det betalar 
man då själv). 

 

 

Söndag 24 oktober 09.30-15.30 

09.30  Pär Holmgren berättar om sitt arbete med att föra ut klimatfrågan och hur han ser 

på Naturskyddsföreningens roll i frågan 

10.15 Fika  

10.45 Tre parallella diskussioner. Ämnena kan eventuellt ändras om så önskas (hör i så 
fall av dig med din idé snarast till Ulrika), nuvarande förslag är:  

• en vision för det goda livet i det hållbara samhället  
• tillväxt/nerväxt 
• ”klimatpussel” utifrån föreningens nya verksamhetsriktlinjer (de nya 

klimatmålen till 2030 – vad innebär de i praktiken?). 



   

12.30  Lunch  

13.30 Diskussion inför kretskonferensen den 13 november 

14.30  Vad har vi fått ut av helgen? Tankar inför nästa möte? 

15.00 Avslutas dagen med fika tillsammans! (Slut ca 15.30) 

 

 

Återigen varmt välkomna! 
 

hälsar nätverkets ledningsgrupp och koordinatorer  

 

 

Kontaktinformation 

 

Koordinatorer: 

Ulrika Tegnér, 046-33 56 50, 073-332 59 02, ulrika.tegner@naturskyddsforeningen.se 

Urpo Taskinen, 0927-210 02, 070-629 58 02, urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se 

Lotta Johansson, 018-10 27 18, 070-620 29 57, lotta.johansson@naturskyddsforeningen.se 

 

Ledningsgruppen: 

Kajsa Grebäck, 08-545 70 720, kajsa.greback@studieframjandet.se 

Emma Wallrup, 070-573 54 51, emma.wallrup@naturskyddsforeningen.se 

Jonas Hansson, 070-925 45 80, jonas.hansson@naturskyddsforeningen.se  

Tomas Björnsson, 046-12 45 90, cicero@rtb.se 

Anders Schüllerqvist, 070-694 21 76, anders.sch@telia.com 

Camilla Hållén, 070-2342707, camilla.hallen@gmail.com 

Jens Råberg, 073-8480672, tilljens@yahoo.se 

Lars Almström, 0705-912112, lars.almstrom@gmail.com 

Kennerth Moberg, 070-8421713, kennerth.moberg@telia.com 


