
Dagordning  möte Klimatgruppen 
Tid och datum: kl 18.00, den 1 november 2017 

Plats: Första Långgatan 28B, vån 5 

1) Mötet öppnas
2) Miniseminarium: Mats berättar om framtidens transporter och Göteborgs

bilkooperativ.
3) Informations- och diskussionsärenden:

a) Ordförande och sekreterare till mötet den 11/12
b) Verksamhetsplan för 2018 – brainstorm
c) Rapport från lanseringskonferensen för VG-regionens initiativ Klimat

2030 den 26/10 (Dan m fl)
d) Kort info om regionens transport-infrastrukturplan (Dan)
e) Rapport från omställningsdagen på Naturhistoriska Muséet (Ragnar)
f) Rapport om våra planer på föredragsverksamhet på

Världskulturmuséet (Dan)
g) Inför remissträffen i Halmstad den 25/11 om Naturskyddsföreningens

förslag till nya Verksamhetsriktlinjer (VRL, se bilaga) (Dan m fl)
h) Uppdatering om Klimatsamlings lista med förslag på gemensamma

lokala klimatkrav inför valet (Gertrud, Gunnar m fl)
i) Info om "Klimatstrategisk pow-wow inför valet" som ordnas i Stockholm

29/11 av WWF och Föräldravrålet (se bilaga) (Dan)
j) Uppföljning av motionsverkstaden på förra mötet.

4) Ev övriga frågor.
5) Mötet avslutas.

Bilaga 1: Inbjudan till remissträff i Halmstad 25/11 

Bilaga 2: Inbjudan till Klimatstrategisk pow-wow inför valet

Datum  Ordförande  Sekreterare  
23:e november Gunnar Isaksson Bo G. Eriksson 
11:e december vakant vakant 



 
Bilaga 1 
VRL-remiss i Halmstad 25 november: Var med och tyck till 
om förslaget till nya verksamhetsriktlinjer för 
Naturskyddsföreningen! 

  
Den 25 november anordnar rikskansliet en remissträff om de nya verksamhetsriktlinjerna 
tillsammans med Naturskyddsföreningen Skåne och Väst! Var med och tyck till om förslaget till nya 
verksamhetsriktlinjer för Naturskyddsföreningen och gör din röst hörd under höstens remissrunda! 
  
I början av november kommer riksstyrelsen att lägga fram ett förslag till nya verksamhetsriktlinjer 
(VRL) för 2019-2022. Förslaget ska ut på remiss i folkrörelsen i samband med kretskonferenserna. 
Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer anger den övergripande riktningen för föreningens 
arbete under perioden 2019-2022. Utifrån verksamhetsriktlinjerna kommer riksstyrelsen årligen att 
besluta om verksamhetsplaner som styr rikskansliets dagliga arbete. Riksstyrelsen har som uppdrag att 
stimulera och underlätta för länsförbund, kretsar och nätverk att engagera sig för föreningens mål. På 
det viset lägger riktlinjerna grunden för föreningens kraftsamling och mobilisering. De ska vara en 
inspiration för de tusentals människor som varje dag samlas kring det ideella arbetet, såväl som för de 
hundratals människor som arbetar för Naturskyddsföreningen. Kom och delta i diskussioner om de nya 
riktlinjerna och att ta fram ett remissvar på styrelsen förslag. 
  
Tid och plats: Lördag 25 november kl. 10.30-16, Café Strandgatan 20 i Halmstad. 
  
Medverkande: Sophie Nordström, projektledare Naturskyddsföreningens rikskansli & Bo Jönsson, 
Naturskyddsföreningens riksstyrelse. 
  
Anmälan: Senast 18 november, anmäl dig genom att kopiera och klistra in följande adress i din 
webbläsare:  https://docs.google.com/forms/d/1D9AvQHqF16ymAJ-7nM-zrRsyjIkWZn3UM-
1I5oXi__4/viewform?edit_requested=true 
 
 
Mer information om VRL: På uppdrag av riksstyrelsen pågår processen att ta fram 
Naturskyddsföreningens nya verksamhetsriktlinjer (VRL) för perioden 2019-2022. VRL beslutas av 
stämman och styr föreningens arbete under en fyraårsperiod. Våra nuvarande riktlinjer hittar du på 
Naturskyddsföreningens webbsida. Förslaget till VRL 2019-2022 grundar sig i en omvärldsanalys som 
genomfördes under våren 2017 där folkrörelsen bjöds in att delta via webbenkäter och diskussioner 
under rikskonferensen i Skövde. Riksstyrelsen att lägga fram sitt förslag till VRL 2019-2022 i slutet av 
oktober och folkrörelsen bjuds in att lämna sina synpunkter under november och december. Efter att 
remissrundan är avslutad kommer riksstyrelsen att lyssna in synpunkterna från föreningen inför att de 
ska lägga fram sin proposition till nya verksamhetsriktlinjer inför stämman 2018. 
  
Med vänlig hälsning, 
  
Maja Ryberg 
Verksamhetsutvecklare 
tel: 0723 09 79 89 
maja.ryberg@naturskyddsforeningen.se 
  

 
  
Naturskyddsföreningens Kansli Väst 
Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg 
Hemsida: vast.naturskyddsforeningen.se 
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/NaturskyddsforeningenVast   



 
Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Snart börjar upptakten inför valet 2018 och vi vill att klimatet ska bli en het valfråga. Våra 
olika organisationer inom klimatrörelsen har alla olika perspektiv, kampanjer och planer, 
men vi tror det finns områden – eller tidpunkter – där klimatrörelsen kan arbeta mer 
tillsammans för att maxa synergieffekter. Därmed kan vi också använda våra enskilda 
resurser på ett smartare sätt.  
WWF och Föräldravrålet vill därför bjuda in till en strategisk pow-wow (workshop) om 
klimatet för civilsamhällesorganisationer. 
 
Syfte 
Syftet för vår strategiska pow-wow är att samordna klimatrörelsens aktiviteter och 
organisationer för att se till att: 1) alla politiska partiers klimatpositioner flyttas fram i linje 
med vad Parisavtalet kräver, samt 2) klimatomställningen lyfts fram – och diskuteras flitigt – i 
media under valrörelsen. 
 
Mål 
Identifiera viktiga klimathändelser, beslutsprocesser och frågor vi bör samverka runt.  
Identifiera vem vi når ut till i dag och om det finns någon målgrupp vi missar.  
Ta fram ett antal gemensamma genomförbara aktiviteter för 2017–2018.  
Ta fram en intern kalender som fokuserar på ”Vem gör vad, när?”. Det här blir ett 

gemensamt levande dokument med olika strategiska hållpunkter och konkreta 
aktiviteter.  

Hitta samarbetsformer framöver som bidrar till vårt övergripande syfte.  
 
Upplägg 

1. Introduktion:  
a. 3 minuter vardera från varje organisation om vilka vi är och våra eventuella 

planer inför valet.  
b. Vilka når vi ut till i dag och vem/vilka når vi inte? (Kartläggning av målgrupper.)  

 
2. Inspiration:   

a. Vilka är de viktigaste händelserna på klimatområdet – eller politiskt – som vi 
bör förhålla oss till?   

b. Gemensam diskussion om möjligheter och risker.  
 

3. Perspiration (idégenerering):   
a. Hur håller vi klimatomställningen levande i media inför valet?  
b. Hur får vi alla partier att flytta fram sina klimatpositioner i linje med 

Parisavtalet och den senaste forskningen?  
c. Vi röstar fram de bästa idéerna och testar genomförbarheten.  

 
4. Organisation:  

a. Hur samarbetar vi bäst framöver?  
 
 
När och var? 
Den 16 november, kl 13.00–16.00 på Ulriksdals slott i WWF:s lokaler. Vi bjuder på fika och 
frukt. 



 
 
Vi ser gärna att endast en person från varje organisation anmäler sig på grund av 
begränsad platstillgång så samordna gärna internt innan ni anmäler er.  
 
Vad gör jag nu? 
1 Anmäl dig till Ola Hansén på WWF senast den 26 oktober.  
2 Fyll i vårt gemensamma Googledokument. Dela gärna med dig innan mötet  av de 

händelser på klimatområdet du tycker vi bör förhålla oss till. Här kan du börja 
notera ner dessa.  

3 Fundera över hur just din organisation kan bidra till vårt samverkansarbete och vilka 
målgrupper ni når ut till i dag.  

 
 
Väl mött! 
 
/ Ola och Frida 
 
++++ 
 
Ola Hansen, WWF, ola.hansen@wwf.se 
Frida Berry Eklund, Föräldravrålet, frida@foraldravralet.se 
 


