
 
 Dagordning  möte Klimatgruppen 
Tid och datum: kl 18.00, den 15 januari 2018 

Plats: Första Långgatan 28B, vån 5 

1) Mötet öppnas. Mötesordförande (förslag): Ragnar; sekreterare: Dan; 
(ständig) fikaansvarig: Annica. 

2) Beslutsärenden: 
a) Mötesordförande och sekreterare under våren, förslag att fylla på: 

  Ordf Sekr 
2018-01-15 må Ragnar Dan 
2018-02-06 ti Bo Gertrud 
2018-02-28 on Dan Anneli 
2018-03-22 to Gertrud Bo 
2018-04-09 må Gunnar Isaksson Ragnar 
2018-05-02 ons   
2018-05-23 on   
2018-06-14 to   

    
b) Datum för dialogmöte med Ulf Kamne (mp) – alternativ: 7/2, 21/2, 1/3 

efter kl 17 (se bilaga 1) 
3) Informations- och diskussionsärenden: 

a) Rapport från seminarium "Klimatet och skogen" 12/1 (Dan) 
b) Ny evenemangsgrupp inom göteborgskretsen (Ragnar, Gunnar I) 
c) Uppdatering om aktionen mot regionens transport-infrastrukturplan 

(Dan) 
d) Rapport från Klimatsamling om pågående aktioner (Gertrud, Gunnar I) 
e) Schema för miniseminarier (Dan) 
f) Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ev strukturering av 

arbetsfördelning i gruppen (Dan) 
g) Tänkbara motioner till Naturskyddsföreningens riksstämma (Dan): 

- Öka ideellas information om och inflytande över Riks' kampanjer 
- Verka för en nationell resursplan för hållbar biomasseproduktion  
(detaljer presenteras på mötet) 

h) Diverse kommande händelser: 
- 20/1 NF:s regionala val-workshop (anmälan senast 17/1, de bilaga 2) 
- 30/1 Regionfullmäktige röstar om trafikplanen (Borås) 
- jan - feb Studiecirkel Mat, klimat och miljö (se bilaga 3) 
- 27/2 Diskussionsträff om de regionala miljömålen (se bilaga 4) 
- 27/2 Regionens klimatråd sammanträder (träffa Karin L ?) 
- Början av april: inbjudna till mp:s klimatnätverk (datum senare) 
- 11/4 Pär Holmgren på Världskulturmuséet 
- 12/4 Ev lunchmöte med Pär Holmgren 

i) Ev uppdatering om motioner till Klimatriksdagen. 
4) Ev övriga frågor.  



 
5) Mötet avslutas.  

 
 

 

Bilaga 1: Mejl från Ulf Kamne (mp) 

 

Hej Dan 
Fick info av Klas Eriksson att ni haft kontakt om att ses och 
prata klimat. Roligt att ni vill ses, jag tänker att det är en 
chans för oss att fånga upp idéer inför arbetet med nästa års 
budget och vilka frågor vi ska driva inför nästa mandatperiod. 
Jag tar gärna med några av de som är mest engagerade i 
klimatfrågorna och som också har förtroendeuppdrag eller 
anställningar där de jobbar med frågan. Tror vi blir cirka fem 
pers. 
 
Vet inte när ni kan ses men föreslår några datum och hoppas 
det kan funka: 
 
onsdag 7 februari 
tisdag 27 februari 
torsdag 1 mars 
 
Alla dagar från fem och senare. Vill ni komma hit till Rådhuset 
funkar det bra, annars kan vi komma till er på första 
långgatan om det passar bättre. 
 
Vänliga hälsningar 
Ulf Kamne 
 
Vice ordförande i kommunstyrelsen, Göteborg 
med ansvar för stadsbyggnad, miljö och klimat 
Gruppledare Miljöpartiet Göteborg 
ulf.kamne@stadshuset.goteborg.se 
+46-72-536 99 30 

 

  



 
Bilaga 2:  

 

Inbjudan till regional val-workshop i Göteborg  
 
Varmt välkommen på workshop inför valen 2018! 
Målet med valworkshopen är att du ska få idéer, inspiration och verktyg att ta tillbaka 
hem för att genomföra ett lokalt valprojekt tillsammans med din krets/länsförbund.  
 Övergripande workshop-innehåll: 

- Vilka frågor är prioriterade att driva lokalt inför valet? Vad vill vi 
åstadkomma?  

- Vilka är de viktigaste aktörerna i frågan? Finns några möjliga allierade?  
- Hur gör vi för att nå mål? Vilka konkreta aktiviteter kan vi genomföra?  
- Tips och tricks för att få genomslag för våra frågor i media.  
- Vilka resurser har vi? Vad behöver vi? Hur organiserar vi arbetet? 
- Rikskansliets planer och prioriteringar inför valet och hur kretsar kan bidra till 

det arbetet. 
 

Ta gärna med dig en fråga du skulle kunna tänka dig driva med din krets inför valet! 
 
Var? Kansliets lokaler på Första Långgatan 28 B (Hållplats Masthuggstorget, 
spårvagn 3,9 eller 11)  
När? Lördagen den 20 januari kl. 10-15 
Vi behöver få in din anmälan senast den 17 januari. Anmäl dig via länken: 
https://naturskyddsforeningen.wufoo.eu/forms/x6a34a80l30sje/  
Workshopen är kostnadsfri, vi bjuder på lättare vegetarisk lunch och fika. För ev. 
reseersättning vänligen kontakta din lokala krets.  
Frågor? Kontakta Maja Ryberg på Regionkansli Väst: 
kansli.vast@naturskyddsforeningen.se  
 

 

Bilaga 3 (från kretsens nyhetsbrev):  

Studiecirkel mat, klimat och miljö 
 
Studiecirkel mat, klimat och miljö 
Är kött eller vegetariskt det mest klimatsmarta? Om alla blev 
vegetarianer/veganer vad hände då med de öppna landskapen?  
Det finns flera böcker som är relevanta men vi har inte bestämt oss för vilken 
ännu men om du vill läsa på redan nu så kolla in Svinnlandet, Ekoenkelt, 
Döden i gran eller Äkta vara.  
Studiecirkel på tre gånger under januari och februari. För mer info och 
anmälan maila till linda@lindam.se.  



 
 

 

Bilaga 4: 

 

Kontakt: miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

 

Anta utmaningarna - låt oss samverka och inspirera varandra!  

Nu lanserar vi Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, det regionala åtgärdspro-
grammet för miljömålen. Var med och jobba för att nå miljömålen och de globala 
Agenda 2030-målen. Välkommen till någon av våra träffar med möjligheter till sam-
verkan och diskussion. 
 

• Inspirera varandra genom korta presentationer av styrkor och engagemang 
• Få kunskap om åtgärdsprogrammet och hur vi samarbetar   
• Hur kan vi använda våra unika förutsättningar för att nå längre 
• Aktuell information om finansiering och relevanta projekt 

Vi återkommer med program för respektive ort. 
 
Anmäl dig här till någon av träffarna 

 Göteborg: Tisdag 27 februari, Scandic Crown 

 Borås: Torsdag 1 mars, Quality Hotel Grand 
 Trollhättan: Torsdag 8 mars, Scandic Swania 
 Skövde: Onsdag 14 mars, Scandic Billingen 

Lunch och registrering klockan 11.30. Program 13.00-16.30. 
 

För vem: Inbjudan vänder sig till dig som är lokal eller regional aktör med en  
roll i det regionala åtgärdsprogrammet. Du är representant för kommun, markägare, 
företag, högskola, universitet, ideell organisation, myndighet. 
 
Du som är chef, tjänsteman eller politiker i kommun med ansvar inom fysisk plane-
ring, vatten, strategiskt miljöarbete, exploatering, landsbygdsutveckling, folkhälsa, 
fritid, klimatanpassning och miljötillsyn är välkommen. Från varje kommun ser vi 
gärna också representation från kommunstyrelsen. 

 
Varmt välkomna! 
Anders Danielsson, Landshövding Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

   
     
 

 I samverkan med 


