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1. Inledning
Klimatalliansen har startats på grund av att mänskligheten står inför sin största utmaning
någonsin, en utmaning med existentiella proportioner. Mycket av livet på jorden riskerar att
gå under, bland annat till följd av våra utsläpp av växthusgaser. Klimatalliansen vill göra sitt
yttersta för att Sveriges ledare inom politik och näringsliv skall ta sitt ansvar och agera för att
bidra till vår överlevnad.
Detta dokument är en organisatorisk ram. Syftet är att fungera som en liten handbok för alla
medlemmar som vill vara aktiva inom Klimatalliansen. I denna beskrivning av organisationen
ska du kunna hitta svar på hur organisationen ser ut, efter vilka principer vi arbetar, viktiga
kontaktpersoner i föreningen och hur mandaten ser ut och fastställs.

Klimatalliansens delar – presentation

Klimatalliansens olika grupper
Nedan presenteras de olika grupperna i Klimatalliansen, deras funktion och vem som är
kontaktperson i gruppen. Gruppnamnen anges i fet text. Färgen korresponderar med dess
plats i organisationskartan (se ovan). Det är till kontaktpersonen du skall vända dig till om du
vill kontakta gruppen som helhet.

Klimatalliansens alla medlemmar
De personer som anmält medlemskap och betalat in medlemsavgiften. Denna grupp samlas
för beslut som är av stor betydelse för föreningen. Till dessa tillfällen utgår en kallelse i god
tid.

Styrelse
Kontakt: Rullande mellan ledamöterna (ordförande)
Övriga ledamöter: Jan Lindblad (kassör), William Grönlund (sekreterare), Gudrun Schyman
(ledamot), Janine O’Keeffe (ledamot), Sara Bronner (ledamot), Pontus Bergendahl
(ledamot), Maya Strömgren (ledamot), Elvin Landaeus Csizmadia (ledamot).
Adjungerade: Stefan B Nilsson, Axel Hörestrand och Linda Bjuvgård.
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skall driva utvecklingen i föreningen mot de
mål som medlemmarna beslutat. Styrelsen är den enda grupp till vilken deltagarna väljs av
föreningens övriga medlemmar.
Valsamordningen
Kontakt: Stefan B Nilsson (valsamordnare)
Ansvarar för koordinering av allt som rör valet. Gruppen består bland annat av en
valsamordnare som arbetar i tätt samarbete med styrelsen. Valsamordnaren är också tillfälligt
adjungerad till styrelsen under perioden fram till och valdagen. I gruppen finns det också en
valstrateg.

Insamlande av pekuniära medel
Kontakt: Suzanne Wallman
Arbetar med att, med hjälp av olika metoder, samla in pengar till organisationen genom
kontakt med privatpersoner och företag.

Kommunikation inåt
Kontakt: Jan Lindblad
Sköter utskick av mail. Administration av medlemslista, samt svarar och hänvisar
inkommande mail till rätt mottagare.

Kampanjgruppen
Kontakt: Luka Vestergaard
Arbetar med att lansera och driva valkampanjer i olika steg. Gruppen arbetar med rörelsens
utåtriktade kommunikation både på sociala medier och i traditionella media. Gruppen arbetar
också med kommunikativa strategier och hur de olika mediekanalerna kan synkas i budskap
och projekt. Undergrupperna listas nedan.

Talespersoner
Kontakt: Gudrun Schyman
Koordinerar arbetet för de fyra talespersonerna.

Riksdagskandidater
Kontakt: William Grönlund
Samlar och koordinerar arbetet för riksdagskandidaterna.

Digitala gruppen
Kontakt: Linus Svensson
Arbetar med distribuering av valsedlar med hjälp av IT-plattformar.
Twitter
Kontakt: Janine O’Keeffe
Arbetar med att kontinuerligt sprida Klimatalliansens budskap på plattformen Twitter.

Instagram
Kontakt:Stefan B Nilsson
Sprider Klimatalliansens budskap på Instagram. Arbetar också mycket med bilder och video.

Facebook
Kontakt: Sara Bronner
Sprider Klimatalliansens budskap på plattformen Facebook. Annonserar Klimatalliansens
olika event på plattformen. Sprider artiklar i grupper där de artiklarna kan vara av extra
intresse.
TikTok
Kontakt: Fredrika Åkerman
Sprider Klimatalliansens budskap på plattformen TikTok
Infographics
Kontakt: Fredrika Åkerman
Utformar infographics för publicering i Klimatalliansens olika medieplattformar.

Hemsida
Kontakt: Jens Rundberg
Klimatalliansens digitala utgångspunkt. Här finns information om vad som händer, vår
plattform med krav på politik och näringsliv. Gruppen håller sidan uppdaterad och förbättrar
kontinuerligt.

Redaktionsgruppen
Kontakt: Vakant
Funktionsbrevlåda: redaktion@klimatalliansen.nu
Redaktionsgruppen är Klimatalliansens gemensamma artikelinsamlare/administratör via en
egen brevlåda (redaktionen@klimatalliansen.nu). Redaktionen granskar så att innehållet i
artiklar matchar KAs värderingar, ger skrivstöd, koordinerar och prioriterar. Redaktionen
sköter även kontakten med media inför publicering och hjälper till med insamlandet av
underskrifter. Att ansvara för pressmedelande är även det en viktigt del av redaktionen.

Youtubegrupp
Kontakt: Jan Lindblad
Klimatalliansens Youtube-kanal sköts av denna grupp. Där publiceras bland annat de olika
möten som Klimatalliansen håller på olika platser i Sverige.
Eventplanering
Kontakt: Elisabeth Sanderson
Gruppen organiserar Klimatalliansens olika evenemang och event. Det kan vara alltifrån
manifestationer, demonstrationer till föreläsningar eller tal. Bokningar av tal, lokala
kontaktpersoner, spridning av event i media ingår också i gruppens arbete.
Kommunikationsmaterial
Kontakt: Axel Hörestrand
Klimatalliansens tryckta material i form av exempelvis broschyrer och affischer formges och
arbetas fram i denna grupp.

Illustration
Kontakt: Gunilla Linderoth
Denna grupp skapar illustrationer åt Klimatalliansen både på beställning av andra grupper och
på eget initiativ. Deras illustrationer hittas här:
https://drive.google.com/drive/folders/10hd0ovhk9z_XEghsi8mEiqZSHMdBV8nb

Debattunderlag
Kontakt: Pontus Bergmark
Denna grupp sammanfattar och gör vetenskapliga fakta och annan klimatrelaterad information
överskådlig och lättförståelig som ett stöd till Klimatalliansens talespersoner och
riksdagskandidater. Gruppen har ett särskilt fokus på IPCC-rapporterna.

Policygruppen
Kontakt: Petra Schagerholm
En samlingsgrupp för de olika policygrupperna nedan.

Mat och klimat
Kontakt: Stefan Nilsson
Gruppen arbetar med kopplingen mellan mat och klimat. De utvecklar Klimatalliansens
politik på området och skriver artiklar/texter i ämnet. Fungerar som expertgrupp till
talespersoner och andra som vill förstå lite djupare.
Energi och klimat
Kontakt: Petra Schagerholm
Gruppen arbetar med kopplingen mellan energi och klimat. De utvecklar Klimatalliansens
politik på området och skriver artiklar/texter i ämnet. Fungerar som expertgrupp till
talespersoner och andra som vill förstå lite djupare.

Demokrati och klimat
Kontakt: Ola Gabrielson
Gruppen arbetar med politikutveckling i kopplingen mellan klimat och demokrati. De skriver
artiklar och texter i ämnet. Fungerar som expertgrupp till talespersoner och andra som vill
förstå lite djupare.

Ekonomi och klimat
Kontakt: Mats Helander
Gruppen arbetar med politikutveckling i kopplingen mellan ekonomi och klimat. De skriver
artiklar och texter i ämnet. Fungerar som expertgrupp till talespersoner och andra som vill
förstå lite djupare.

Klimat, mänskliga rättigheter och juridik
Kontakt: Morgan Björö
Gruppen arbetar med politikutveckling i kopplingen mellan mänskliga rättigheter, juridik och
klimat. De skriver artiklar och texter i ämnet. Fungerar som expertgrupp till talespersoner och
andra som vill förstå lite djupare.

Föreningsstruktur och handledning
Kontakt: Janine O´Keeffe
Gruppen arbetar med att kontinuerligt få överblick över föreningen struktur och uppbyggnad
och försöker presentera strukturen översiktligt till resten av föreningen. Dessutom arbetar
gruppen med att hantera och stötta vid eventuella problem i de andra grupperna. Framför allt
arbetar gruppen med att engagera sig i och positivt stötta olika gruppers arbete. Den fungerar
också som en förmedlare av arbete och kunskap i föreningen och försöker para ihop
människor i organisationen som har liknande engagemang eller kunskaper. Det finns alltid
minst en representant från styrelsen i denna grupp.

Handledning
Kontakt: Elisabeth Sanderson
Stöttar och hjälper de grupper som har interna motsättningar, konflikter eller andra problem.
Strävan är att denna grupp skall bemannas med personer med utbildning och erfarenhet av
bemötande och konflikthantering och som inte är delaktiga i övriga grupper.

Stadgerevision
Kontakt: Janine O´Keeffe
Gruppen handhar ärenden rörande Klimatalliansens stadgar såsom:
● Rådgivning, medling och rekommendationer
● Tolkningar kring uppkomna situationer
● Dokumentation gällande stadgeförändringar
Introducering
Kontakt: Linda Bjuvgård
Funktionsbrevlåda: intresserad@klimatalliansen.nu
Arbetar med att introducera nya medlemmar som uttryckt en önskan om att hjälpa till lite
extra. Följer också upp hur det gått för nya medlemmar och om de hittat sig en plats de trivs
på.
Organisationsuppdatering
Kontakt: Linda Bjuvgård
Denna grupp arbetar med att hålla detta dokument aktuellt och försäkra sig om att det är den
senaste versionen som ligger uppe på föreningens hemsida.

Lokala och regionala gruppers kontaktpersoner
Kontakt: Axel Hörestrand
Denna grupp samlar alla regionala och lokala gruppers kontaktpersoner. Det är en grupp som
delar lokala erfarenheter, planerar gemensamma events och förmedlar information till och
mottar information från den nationella organisationen. I denna grupp ingår alltid en
representant från styrelsen.

Regionala grupper
Klimatalliansen Norrland

Kontakt: Stefan B Nilsson

(Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och
Jämtland)

Klimatalliansen Mitt

Kontakt: Kristina Mårtensson

(Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro,
Västmanland, och Södermanland)

Klimatalliansen Stockholms län

Kontakt: Petra Schagerholm
och Janine O´Keeffe

Klimatalliansen Öst

Kontakt: Mats Helander

(Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland och
Kronoberg)

Klimatalliansen Väst

Kontakt: Tove Adlerberth

(Västra Götaland och Halland)

Klimatalliansen Skåne

Kontakt: Axel Hörestrand

Lokala grupper
Detta är grupper vars engagemang är lokalt. Det kan handla om allt möjligt som exempelvis
opinionsbildning, kunskapsinhämtning, samtalskvällar, medlemsvärvning, skapande av
klimatevent m.m. De olika gruppernas kontaktpersoner finns att hitta i listan nedan.

Dalarna

Kontakt: Sanna Landgren

Östergötland

Kontakt: Mats Helander

Varberg

Kontakt: Carl Einerfors

Västernorrland/Sundsvall

Kontakt: Caroline Forsberg

Kungälv

Kontakt: Elisabeth Sanderson

Göteborg

Kontakt: Lars Jadelius och Kerstin
Hamberger

Stockholm

Kontakt: Janine O´Keeffe och Petra
Schagerholm

Lund

Kontakt: Axel Hörestrand

Borås

Kontakt: Mark Silversaint

2. Så fungerar Klimatalliansen
Klimatalliansens organisering skall leda till
● Att alla individer känner sig välkomna i Klimatalliansen, oavsett grupptillhörighet
eller annan organisationshemvist, så länge individen omfamnar demokratiska ideal
och arbetssätt.
● Att deltagare uppmuntras till att fatta beslut och genomföra dem, beslutsfattandet ska
vara så decentraliserat som möjligt.
● Att information och kunskap enkelt kan delas inom organisationen.
● Att det är tydligt vart man vänder sig med frågor.
● Att alla skall känna sig säkra, trygga och lyssnade på i organisationen.
● Att det skall vara tydligt vilka mandat olika delar av organisationen har.

Klimatalliansens delar – mandat, roller och riktlinjer
● Klimatalliansens medlemmar organiserar sig i grupper. Grupperna skall ha så stor
självständighet när det gäller beslut och agerande som möjligt.
● Vid beslut som avser organisationen som helhet, eller som kan antas vara
kontroversiella, bör först gruppen ”föreningsstruktur och handledning” rådfrågas.
● Gruppernas storlek kan variera. En grupp kan exempelvis bestå av en person. Ju färre
individer som ingår i en grupp, desto färre funktioner kan förstås upprätthållas.
● När en grupp blir fler än sex personer bör gruppen diskutera om den kan delas in i
undergrupper. När nya grupper eller undergrupper bildas informeras gruppen
”Föreningsstruktur och handledning” om detta.

Grunder för gruppens arbete
● Att alla känner till Klimatalliansens mål.
● Att alla känner till Klimatalliansens värdegrund.
● Att alla i gruppen försöker upprätthålla en arbetskultur som värnar om deltagarnas
välmående.
● Alla grupper kan bestå av mindre grupper, så kallade undergrupper. De riktlinjer som
gäller för grupper gäller också för undergrupperna.
● Gruppen bedömer själv om den har mandat att genomföra de beslut som de kommer
fram till. Om någon person i gruppen finner att mandatet är otydligt bör gruppen
vända sig till gruppen ”Föreningsstruktur och handledning” för diskussion och
vägledning.
●

Gruppen för mötesanteckningar och alla medlemmar skall vara informerade om var de
kan hitta dem. Även andra medlemmar i Klimatalliansen ska enkelt kunna få tillgång
till anteckningarna i föreningens Google
Drive:https://drive.google.com/drive/folders/1ECeWYQm5yHhVl6JVoErOu_dxmW9RX6Nl
Ett tips är att också löpande lägga en länk till gruppens mapp för mötesanteckningar i
gruppens Slack-kanal.

● För att grupperna skall präglas av handling är det viktigt att

a) inte fastna i diskussioner om detaljer och småsaker
b) att sträva efter att alla i gruppen kan acceptera de beslut som fattas.
Om acceptans ej kan uppnås hos alla i gruppen får majoriteten bestämma genom
omröstning. Det är viktigt att grupperna kommer vidare i sitt arbete. En person som
inte kan stå bakom ett beslut som gruppen har fattat har möjlighet att skriftligen
anmäla avvikande mening. För att detta skall kunna fungera är det mycket viktigt att
alla i gruppen får komma till tals och bli lyssnade på.
● Klimatalliansen strävar efter att vara en förening med platt organisation som ska
präglas av gott bemötande och nyfikenhet. Om någon i gruppen upplever att det råder
en ohälsosam möteskultur, med till exempel dåligt bemötande, härskartekniker eller
konflikter, ska det påtalas i gruppen eller kontakt tas med Handledningsgruppen så
snart som möjligt. Mer information och tips:
- Om härskartekniker:
https://drive.google.com/drive/folders/1miSwCLfSCZ04imFGCQg9EQQUUA8iFIRX
- Om bemötande:
https://drive.google.com/drive/folders/1eZxwUJY5rZ2v1pIpOZ43qvkrj_v32B5X

● Medlemmar i Klimatalliansen strävar ständigt efter att presentera idéer och förslag
som går i linje med forskning och beprövad erfarenhet. Därför uppmanas samtliga
grupper, men särskilt våra politiska temagrupper, att både inom och utom
organisationen, utgå ifrån etablerad vetenskap när de utformar sina förslag. Såsom
etablerad vetenskap avses främst FN:s klimatpanel - och dess konstaterande att vi
befinner oss i ett klimatnödläge - och också statliga myndigheter såsom
Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Energimyndigheten, m.fl.

● Vid alla former av offentliga uttalanden skriver vi, samtliga medlemmar i
Klimatalliansen under med

a) personnamn
b) civil titel (valfritt)
c)”aktiv i Klimatalliansen”
● Alla medlemmar skall ha tillgång till detta dokument och uppgifterna till de
kontaktpersoner som finns upptagna här. Den senaste versionen av dokumentet ligger
alltid uppe på hemsidan.
● Gruppen bestämmer själv vilka olika områden de skall jobba med. De bestämmer
också om det skall finnas undergrupper och vad de skall göra.
● Arbetsfördelningen sker i samtal inom gruppen, med respekt för allas förmåga, vilja
och önskan om att bidra. Gruppen strävar efter att alla personer får en arbetsuppgift.

● Gruppen döper sin grupp/undergrupp efter arbetets innehåll. Namnet meddelas
gruppen ”Föreningsstruktur och handledning”.
● Gruppen tillsätter internt dessa roller:
a) Kontaktperson b) Sammankallande c) Mötesunderlättare d) Sekreterare. Rollerna
kan bytas mellan medlemmarna i gruppen och en person kan ha mer än en roll. Vid
byte av rollen Kontaktperson meddelas detta till gruppen ”Föreningsstruktur och
handledning”.
● Rollerna inom en grupp utvärderas löpande. Roller kan bytas mellan medlemmarna i
gruppen. Ett möjligt förfaringssätt vid rollbyte är genom slumpmässighet.
● Gruppen kan alltid vända sig till andra personer i organisationen för råd och hjälp. Det
bästa är att vända sig direkt till berörd person. Är det svårt att hitta rätt person
kontaktas gruppen ”Föreningsstruktur och handledning” för stöd och hjälp.

Gruppens individuella roller
Nedanstående beskrivningar är roller som bör tillsättas när det finns tillräckligt många
personer. En person kan ha flera roller.
Det finns fyra roller som varje grupp bör sträva efter att tillsätta. Dessa roller är a)
Kontaktperson b) Sammankallande c) Mötesunderlättare d) Sekreterare.

a. Kontaktperson ansvarar för:
- att gruppens information delas till andra grupper i Klimatalliansen.
- att återföra övriga gruppers information inom Klimatalliansen till sin egen grupp.
- att delta vid föreningens större möten.
- att ansvara för att kontakter upprättas med andra grupper/personer i
Klimatalliansen när det finns behov av samarbete.
- att offentligt dela sina kontaktuppgifter i form av sin e-postadress.

b. Sammankallande ansvarar för:
-

att handleda nya personer in i gruppen så att de förstår gruppens arbete och känner
sig välkomna.

-

att boka möten och meddela tid och plats till alla i gruppen.

-

att se till att alla i gruppen vet vad de ska göra och med jämna mellanrum
återkoppla med personerna för att se hur det går.

-

att sprida information till alla i gruppen så att även de som inte närvarat blir
uppdaterade.

-

att ansvara för att samtalsklimatet och kulturen i gruppen är bra. Har ett extra
ansvar att lyfta problem till gruppen för ”Föreningsstruktur och handledning” om
behov finns.

c. Mötesunderlättare ansvarar för:
-

att mötena håller sig till agendan och är rimligt effektiva.

-

att alla får komma till tals

-

att under mötet påtala om hen upptäcker härskartekniker (se bilaga) eller andra
uttryck som försvårar den demokratiska processen i gruppen.

-

att leda gruppens möten

d. Sekreterare ansvarar för:
-

att mötesanteckningar förs

-

att alla (även icke närvarande mötesdeltagare) vet var de kan finna anteckningarna

-

att bistå andra medlemmar i Klimatalliansen om de vill få tillgång till
mötesanteckningarna

3. Vilken blir din roll i Klimatalliansen?
Klimatalliansen är en demokratisk kraftfull rörelse som agerar för förändring NU. Det är upp
till oss i Klimatalliansen att tillsammans forma det sätt att arbeta som vi tror är det bästa. Vi är
spridda över hela landet, så ofta är internet det enklaste sättet att ha möten. Men, när möjlighet
finns, är det fysiska mötet att föredra.
I första delen av det här dokumentet finns en beskrivning av Klimatalliansens organisation
just nu. Organisationen förändras hela tiden. Just nu växer vi. Du som gärna vill bidra inom
någon av de redan etablerade arbetsgrupperna eller i en lokalgrupp skickar ett mail till den
kontaktperson som finns angiven. Du som har andra idéer eller bor på en ort utan lokalgrupp
kan själv starta en grupp. Kontakta då ”Föreningsstruktur och handledning”.
Vi har redan förslag på flera nya arbetsgrupper. Vill du arbeta med någon av dessa eller har
förslag på fler saker som behöver göras eller nya grupper som behöver bildas kontakta
gruppen Föreningsstruktur och handledning.

Behov av nya grupper och aktiva:
Grupper som behöver fyllas på med medlemmar:
●

Medlemsvärvningsgruppen behöver fler medlemmar.

●

Illustrationsgruppen, som också är i behov av modernare verktyg.

●

Eventgruppen behöver fler medlemmar!

●

Gruppen Klimat, mänskliga rättigheter och juridik önskar fler medlemmar. Gärna
med både juridisk kunskap och erfarenhet.

Behov av nya grupper och annat:
●

En Wikipedia-sida för Klimatalliansen behöver skapas.

●

Mediaträning för alla Klimatalliansens representanter som syns i media.

●

Fotogrupp: En grupp som utökar föreningens fotoförråd. Den ser över våra
bildpresentationer och kommer med förslag på förändringar och uppdateringar.
Gruppen får också gärna fotografera för föreningens räkning.

●

Administrativ grupp: En grupp som håller ordning på alla dokument, lösenord och
användarnamn m.m. som medlemmarna kan behöva. Både digitalt och i
pappersformat. Denna grupp ser till att vårt google drive och slack håller sig
organiserat i enlighet med föreningsstrukturen. Till denna grupp ska medlemmar
kunna vända sig för att få tillgång, lösenord, användarnamn m.m

●

En ”Uttryckningsstyrka på sociala medier”, som kan gå in i kommentarsfält och
välavvägt och trevligt redogöra för Klimatalliansens mål och syften. Gruppen kan
också varsko andra grupper på nätet som arbetar för en god samtalston om inlägg
där Klimatalliansen är aktuellt.

●

En grupp som kan fungera som ”publicitetshjärta”, d.v.s. sprida alla artiklar ut till
våra sociala medier, hemsida m.m.

●

Valdagsgruppen. Arbetar med att organisera distributionen av valsedlar under
valdagen.

●

Juridisk expertis?

●

Strategigrupp Denna bör kunna tex analysera partiernas politik utifrån ett
klimatperspektiv och andra sätt att argumentatoriskt förhålla sig till partierna och

deras diverse utspel. m.m.
●

Konsumtion och klimat - en grupp för politikutveckling inom detta område.

●

Någon som skickar ut informativa utskick till intresserade ickemedlemmar. Lista finns
på getanewsletter.

