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Seminarieserie 2019 ”Måste vi förstå det ekonomiska systemet för att rädda klimatet?” 

Hej, 

Vi har nu genomfört vår seminarieserie bestående av fem föreläsningar vid fyra olika datum. 

Det har varit stort intresse, både av publik och av media, och vi vill summera arrangemanget 

som lyckat.  

Nedan en sammanfattning, och som bilagor finns ekonomisk sammanställning, utdrag från 

annonser och publicitet, referat och fotocollage från de fem föreläsningarna.  

 

Under tillfälle 2 (17/10) så genomförde vi en enkät för att få en uppfattning vilka som kom 

på föreläsningarna och hur de fått informationen. Av de 27 svar vi fick in så var 2 st 

studerande, 8 st anställda, 2 st egna företagare, 15 st pensionärer och 1 st arbetssökande.  

Vi har aktivt skickat inbjudan och direktkontakt med företagarföreningar, Företagarna samt 

journalister för att bredda deltagande och få publicitet. Samuel Kazen Orrefur medverkade 

även på FEKIS, Högskolan i Gävle samma dag på eftermiddagen. Inför 17/10 tog vi 

direktkontakt med framför allt lokala banker. Vid föreläsning 17 oktober närvarade chef för 

Swedbank i Gävle, som också delgav sin syn på frågan.  

Det har varit mycket aktiva samtal under fikapauser, under frågestunderna och många har 

även efter avslut dröjt sig kvar och samtalat vidare. Lokalen Furusalen/Silvanum har fungerat 

mycket bra. Under samtliga tillfällen har vi haft fotograf Anders Lindborg på plats.  

3 oktober Marianne Påsse Tänk om: Nya pengar 
förändrar världen 
 

Publik: 48  

17 oktober Samuel Kazen Orrefur Hur skapas pengar 
 
 

Publik: 65 

14 november Sverker Sörlin Historiskt perspektiv på 
Omställningsutmaningen 
 

Publik: 103 

14 november Pernilla Hagbert 
Mikael Malmaeus 

Fyra scenarier bortom 
BNP-tillväxt. Strategier för 
en framtida ekonomi 

Publik: 64 

5 december Anders Wijkman Ekonomiskt perspektiv på 
Omställningsutmaningen 
 

Publik: 93 
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Bredden på deltagare har ökat allt eftersom. Sverker Sörlin och Anders Wijkman var båda 

mycket starka kort som drog en bred publik. Vår avsikt är nu att planera och genomföra en 

seminarieserie även våren 2020, där vi fortsatt vill försöka locka en bred publik (För alla oss: 

Företag och Näringsliv, Samhälle och Individ). 

Ekonomi: Av anslaget 48 000 kr från Sven Lübecks insamlingsstiftelse så sparade vi 14 000 kr 

då vi beslutade att inte ta in externa moderatorer som ursprungligen var tänkt. Utöver det så 

avstod flera föreläsare från arvode, några ytterligare kostnadsposter blev lägre än 

budgeterat (bla så kunde vi inte annonsera på Facebook) samt besökarna lämnade generöst 

fikabidrag. ABF har stått för flera kostnader såsom lokal och tryck, även design av, affisch. Av 

samtliga externa bidrag så kommer vi låta totalt 27 485 kr övergå till arrangemang under 

våren 2020 med samma ambition: För alla oss – företag & näringsliv, samhälle och individ. 

Tack för visat förtroende! 

Vänliga hälsningar 

 

Omställning Gävle 

Arbetsgrupp Seminarieserie hösten 2019 

Gm Jennie Johansson 

jennie.j71@gmail.com 

070-699 20 62 

Bilagor: 

1 Ekonomisk redovisning 

2 Fotocollage 

3a-3e Referat från respektive föreläsning (fem dokument) 

4 Sammanställning annonser och publicitet 

5 Affisch från höstens seminarieserie 

 

Om Omställning Gävle 

Medierna rapporterar dagligen om kriser som rör miljö och samhälle. Situationen blir allt mer 

ohållbar. Vi i Omställning Gävle tror att vi bäst möter dessa utmaningar genom att tänka nytt och 

framför allt genom att jobba lokalt för omställning till ett hållbart samhälle. Vi har funnits i tio år 

och tagit initiativ till många aktiviteter och nått ut till många människor. Vi satsar nu stort på att 

utveckla verksamheten och bli fler aktiva.  

Föreningen, som är politiskt obunden, är för närvarande indelade i följande arbetsgrupper. Varje 

grupp tar initiativ till aktiviteter inom sina fokusområden: Mat, stad och land/Kommunikation och 

kultur/Ekologiskt byggande och energi/Ekonomi och ekologi/Klimat.  
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