Föräldravrålets
verksamhetsberättelse 2015
Föräldravrålet var under 2015 ingen formell organisation. Verksamheten har bedrivits av en
grupp aktiva medlemmar som fungerat som styrelse med olika roller.
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December 2015: Med medlemmarna i Our Kids’ Climate
i Paris för COP21.

De aktiva föräldravrålarna har haft 12 sammanträden under året

Viktiga händelser 2015
1. Överlämning av namninsamling.
Föräldravrålets namninsamling för prioritering av
klimatfrågan, överlämnades av Anna Bokström till
miljöminister Åsa Romson.
2. Internationellt samarbete inför Paris COP21.
Frida Berry Eklund har initierat och startat upp
samarbete med FVliknande organisationer i sju
länder. Organisationerna finns bland annat i Finland, Belgien, Schweiz, USA och Norge.
Paraplyorganisationen heter O
ur Kids Climate
. Perikles har anpassat v
rålfilmen
och den kan
används nu internationellt av Our Kids Climate.

3. Almedalen 2015
Mia Vävare deltog i demonstrationen “Keep it in the ground” i Almedalen för Föräldravrålets
räkning och Catarina Rolfsdotter Jansson arbetade som moderator på ett flertal event.
4. Klimatsamling 2015 i Göteborg
Anna Bokström deltog och höll ett anförande för Föräldravrålets räkning.
5. Boksläpp
Sjösala förlag har gett ut en klimatantalogi i samarbete med Föräldravrålet. I boken har flera
kända klimatexperter, författare och kulturpersonligheter bidragit med kapitel. Catarina, Frida
och Kajsa Kramming från Föräldravrålet har bidragit med material till boken och Helena
Ihrstedt har varit Föräldravrålets kontaktperson mot Sjösala förlag. Boken kom ut i
bokhandeln 10/1 och utskick till cirka 100 utvalda makthavare har gjorts.
6. Uppdatering webb
Lars och Mikael har tillsammans med webbbyrå har tagit fram en ny hemsida för
Föräldravrålet med ny “look and feel”.
7. Klimatmanifestation
Föräldravrålet deltog i den stora klimatmanifestationen
”TILLSAMMANS FÖR KLIMATET” 29/11. Kajsa
intervjuades av TVteam.
8.
Nyhetsbrev

Två nyhetsbrev har skickats ut under året.
9. Nya höjder i engagemang
Vi nådde över 23 000 följare på Facebook under 2015, blev
över 12 000 personer på vår nyhetsbrevslista och fick
privata bidrag från våra medlemmar för cirka 24 000:.
10. Run for your life
Många föräldrar sprang loppet för sina barns framtid. Kajsa
Kramming genomförde sin sträcka i Föräldravrålets namn
med ett leende på läpparna.
11. Paris COP21
Frida och Catarina deltog i Our
Kids’ Climates klimatmanifestation i
Paris samt organiserade ett möte
med deltagare från Our Kids’
Climate. Vi fick bland annat ta del
av en överlämning av underskrifter
tillsammans med Avaaz, the
Climate Reality Project med flera.
Our Kids’ Climate representerades
av Yoca ArditiRocha från Our Kids’
Climatemedlemmen No Planeta B i
Peru (tvåa från höger).

