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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! 

Tomas tar också upp rapporten ”Common Cause: The Case for Working with our 
Cultural Values” av Tom Crompton för WWF 
(http://www.wwf.org.uk/wwf_articles.cfm?unewsid=4224) 

11:30 Projekt – utbyte av idéer, erfarenheter och feedback. De som vill ta upp ett projekt 
de genomfört eller vill starta upp, har fått höra av sig till Ulrika, och kommer att få 
10 minuter var att presentera det. Vi diskuterar sedan vidare kring idéerna och fler 
korta presentationer kan göras i mån av tid. En lista med föranmälda presentatörer 
finns nedan. Passet fortsätter efter lunch. 

12.30 Lunch  

14.00 Fortsättning projektdiskussioner. 

16.00 Kaffe och fika 

16.30 Diskussion om föreningens nya klimatpolicy, inte minst inför kretskonferensen den 
13 november. På rikstämman i Gävle beslutade vi att skärpa klimatmålen. Vi ska nu 
sikta på utsläpp som är nära noll redan år 2030. Vi ska avveckla kärnkraft och 

kolkraft. Hur ska det gå till? Hur ska föreningen ställa sig till frågor om livsstil, 
tillväxtens gränser och ny teknik. Hur ska vi balansera mellan visioner och 
klimathot?  

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). 

 

 

Kontakt: Ulrika Tegnér, ulrika.tegner@naturskyddsforeningen.se, 046-33 56 50 



2010-10-15, UT   

Söndag 24 oktober 09.30-15.30 

09.30  Pär Holmgren, meteorolog och nyinvald i riksstyrelsen, 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. Även andra ämnen kan tas upp om det finns en grupp 

som vill det. 

• en vision för det goda livet i det hållbara samhället  
• tillväxt/nerväxt. Är välstånd utan tillväxt möjligt och önskvärt?  
• ”klimatpussel” utifrån föreningens nya verksamhetsriktlinjer. Hur kan vi i 

praktiken skära ner på utsläppen tillräckligt mycket och snabbt? 

12.30  Lunch  

13.30 Verkstad. Ofta uppmuntrar vi varandra till att ringa politiker, skriva insändare, och 
till annat direkt påverkansarbete. Men hur ofta blir det av på måndagen när vi 
kommit hem från träffen? Nu tar vi chansen att tillsammans sätta oss ner och 

faktiskt ringa och skriva. Till hjälp har vi till exempel klimatkommunikationsråd 
från rapporten ”Sell the Sizzle”.  

14.30  Vad har vi fått ut av helgen? Ska vi ha regionala träffar i vår? Tankar inför 
kommande möten? 

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

 

 

Presentationer lördag 

Bekräftat: 

Peter Thorén, Värnamo: Om brev till myndigheter och organisationer.  

Lennart Rundqvist, Falköping: Klimatfrågor till lokalpolitiker och Klimattävling för skolelever 
”Ton för tonåring”  

Helge Sonntag, Falun: Klimatarbete i Dalarna 

Annelie Svensson, Ängelholm: Studiecirklar om klimatet 

Lars Almström, Näsum: ”Det stora experimentet” 

David Gustavsson, Lund: Klimatdag på torget 

Nils Nyberg, Dösjebro: Om att skriva en bok 

Gunnar Rodin, Bettna: Vill ta upp 1. Analys av riskerna med fossil kraft relaterat till riskerna med 
kärnkraft, 2. Informationssidor om klimat, 3. Minska slängandet av mat. 


