
 

 

Klimatnätverket Nätverksträff 

20 maj 2011 i Eskilstuna 

 
Välkomna! 
I maj får vi tid att mötas. Vi kommer att ta del av erfarenheter och konkret utveckla 
planer för nya aktiviteter som gör skillnad för klimatet. 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 diskutera och få inspiration.  

På träffen blir det fokus på lokalt klimatarbete. Vill du berätta lite om era/dina 
lokala aktiviteter? Skriv då några rader om det till koordinator Ea 
(ea.baden@naturskyddsforeningen.se) så lägger vi till dig i programmet. Som 
inspiration kommer bland annat Anders Persson att ge goda exempel på lokal 
omställning. Anders Persson är drivande i rörelsen Omställning Sverige – den 
svenska motsvarigheten till Transition Town-nätverket. 
(http://transitionsweden.ning.com/)  

Nätverksträffen är i anknytning till Naturskyddsföreningens rikskonferens och 
många andra nätverk kommer att träffas i samband med detta. Passa på att möta 
engagerade utanför Klimatnätverket och även delta på konferensen i dagarna efter 
med temat ”Härifrån till framtiden”.  (http://www.naturskyddsforeningen.se/ 
medlemssidor/rikskonferens-2011/) 

Kommer du redan på torsdagskvällen? Vi har bokat ett antal bord på Bishops Arms 
(Alva Myrdalsgatan 4) från kl 18:00 och bjuder in alla nätverk. Hur hittar vi 
varandra? Ta på dig något med anknytning till SNF eller nätverket. Kom och mingla! 

Varma vårhälsningar från Klimatnätverket 

KLIMATNÄTVERKET NÄTVERKSTRÄFF 

Tid  20 maj 2011 kl 09.30-17.00 

Plats  Eskilstuna Zoo, lokal Pingvinen 

Kostnad  

 Deltagarkostnad gratis 

 Resan bekostas i första hand av den egna 
kretsen – se mer info nedan 

 Logi ordnar var och en själv 
 

 
Anmälan  Via riksföreningens hemsida. Både till 

nätverksträff och till konferens. 

   Senast 20 april 

http://www.naturskyddsforeningen.se/medlemssidor/rikskonferens-2011/anmalan/  

 

http://www.naturskyddsforeningen.se/medlemssidor/rikskonferens-2011/anmalan/


 

 

Program 
 

9.30 -10.00 Mingel och Fika 
 

10.00 -11.00 Inledning – ”Vad är på gång i nätverket?” 
Intresseanmälan för lokala grupper som vill ha stöd. 

 

11.00 -12.00 "Vad gör lokala klimatgrupper?”  
 Några lokala grupper/personer berättar om sitt arbete 

 

12.00 -13.00 Lunch 

 

13.00 -14.00 "Vad gör lokala klimatgrupper?” 
Fortsättning redovisning. 

 

14.00 -15.00 ”Omställning Sverige” 
Anders Persson ger goda exempel på lokala projekt i 
Hälsingland. Därpå följer diskussion.  

 

15.00 -15.30 Fikapaus 

 

15.30 -17.00 ”Hur går arbetet vidare?” 

Introduktion – Hur ser klimatsverige ut? 
Kriss Feldhusen – opinionsläget från Naturvårdsverkets 
enkät 2010 
 
Emma Wallrup – senaste nytt om arbetet i 
Miljömålsberedningen 
 
Jonas Hansson – Riksföreningens undersökning klimatindex 
 

Workshop 
Gruppövning - spåna på egna aktiviteter att göra

 hemma.  
 

Utvärdering av dagen 
  



 

 

Praktiska saker 

Resan 

Full resersättning får du som representant för en krets. Om det inte går att 
åka som representant för din egen krets eller en annan, ber vi dig kontakta 
koordinator Ea Baden på Klimatnätverket. Vi ska då i nätverket försöka att 
täcka kostnaden så gott det går. 

Gör så här: 

1. Kolla om platsen som din krets förfogar över är ledig. Om JA - åk som 
representant för din krets. 

2. Kolla om det finns lediga platser hos grannkretsar. Vanligtvis brukar ca 1/3 
av möjliga platser inte fyllas. 

3. Kontakta nätverket som hjälper till men vi kan inte utlova med hur mycket 
vi kan bidra med. 

Som representant skickas reseräkning och biljetter till riks. Blankett för 
resersättning finns som länk på anmälningssidan till rikskonferensen. Om du 
inte kan resa som representant för en krets, skickas biljetterna tillsammans 
med vår blankett för resersättning till koordinator Ea Baden inom en månad 
efter mötet. 

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. På sidan för anmälan finns information 
om hotell som är förbokade. Ring önskat hotell och ange 
”naturskyddsföreningen”. 

 

Mat 

Vid anmälan kan man välja lunch + em fika till självkostnadspris på 125 kr. 
Det går att ha med egen matsäck, men den ska ätas utomhus. Vi bjuder på 
en god fika på förmiddagen när vi träffas kl 9.30. 

 


