Föräldravrålets verksamhetsberättelse 2016.
I början av 2016 bildades en ideell förening (Aktiva Föräldravrålet - Ideell Förening) för att
kunna agera juridisk person som kan äga tillgångar och skulder. Föreningen kan vara en
part i avtal och kan uppträda som part inför domstol och myndigheter.
Som juridisk person har föreningen ett bankgirokonto (5024-9838) och ett swishkonto (123
268 05 69).
I den operativa verksamheten arbetar föräldravrålet med en enkel organisationsstruktur med
tydligt ansvar och enkla planer för respektive område/projekt.
Vi har ett fåtal styrande dokument; strategi, organisation och beslutsordning, en plan för
respektive område och kalendarium.
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Gruppen aktiva föräldravrålare har haft 1 fysiskt möte och 10 Skype-möten under året.
Anna och Linda har tillsammans hanterat Föräldravrålets FB under hela 2016.

Viktiga händelser under året.
-Deltagande på uppföljningsmöte efter COP21 den 26 januari med svenska
förhandlingsdelegationen.

-Deltagande på greenpeace-eventet Växthuset utanför Näringsdepartementet med avsikt att
påverka politiker att avstå försäljning av Vattenfalls kolgruvor i Tyskland.
-Frida, Kajsa och Perikles arbetade fram ett manifest med målet att engagera föräldrar i att
synliggöra ett brett stöd för omställningen till en hållbar, rättvis, klimatsmart och lycklig
framtid och därmed ge våra politiker mod att ta “de stora besluten”.
-Perikles skrev till näringsdepartementet angående försäljning av Vattenfalls kolgruvor.
-Ansökningar om projektstöd skickades till Postkodlotteriet och Forum Syd.
-Catarina var med och tog fram debattartikel i SVD angående miljömålsberedningens
förslag.
-Anna och Catarina deltog på Klimatfestival i Malmö.
-Kajsa medverkade på Klimatpodden i november.
-Frida har tagit fram ett ramverk för projektet Kära Morgondag. Projektet ska bygga på
föräldrars drömmar och visioner om vilken morgondag vi vill lämna över till våra barn och
deras barn.
- Föräldravrålet har stöttat Magnoliamålet, där ungdomsorganisationerna PUSH Sverige och
Fältbiologerna stämmer staten för brunkolsaffären.
- Föräldravrålet har genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vilka vilka frågor vårt
nätverk vill att vi ska ägna oss åt under 2017.

