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Verksamhetsberättelse för Omställning Gävle för 2020 

2020 har varit ett annorlunda år för oss alla och så klart även för Omställning Gävle. Våra 

ambitioner att nå ut till Gävle och att samarbeta med andra organisationer kring miljö, klimat 

och omställning har fortsatt, dels digitalt via verktyget Zoom, mail och hemsida, dels – när det 

varit möjligt, med fysiska möten. Hela tiden har vi hållit ett öga på aktuella 

rekommendationer och restriktioner. 

 

Seminarie-serie våren 
Seminarieserien från hösten 2019, ekonomi, ekologi och hållbarhet gav mersmart men 

behövde breddas. Utifrån detta och utifrån den komplexa och svårtolkade värld vi lever i - och 

vill ställa om, så fick 2020:s seminarieserie namnet Omställning pågår – ursäkta röran. 5 

seminarier planerades att förläggas till Gävle konstcentrum. En erfarenhet från hösten var att 

det kändes lite tomt efter varje seminarium, många ville dröja kvar på lite eftersnack, men 

kvällen var sen. Så inför 2020:s seminarieserie bokade vi även in eftersnack i Sjömanskyrkan 

måndagen efter varje seminarium.  

 

17/2 Först ut i vårens seminarieserie var Tomas Björkman, författare till bland annat boken 

Världen vi skapar. En social entreprenör, filosof och grundare av Stiftelsen Ekskäret. 

Föreläsningen var välbesökt och mycket uppskattad och av några medlemmar summerad som 

den bästa händelsen under verksamhetensåret 2020. Ett mer detaljerat referat finns på vår 

websida under Tidigare evenemang. 

 

12/3 Inför Ingrid och Nikolas Berg och ”Kan naturen ha rättigheter” var pandemin ett faktum 

och man började varna för stora folksamlingar och uppmana till att hålla avstånd. Seminariet 

gick som planerat, på eftermiddagen i samarbete med HiG och på kvällen på Silvanum. Detta 

arbetssätt bidrog till att seminariet nådde fler. Kvällsmötet kunde också följas över nätet – 

filmat med en mobilkamera. Även här erbjöds ett eftersnack, men denna gång via Zoom. 

 

Därefter pausade vi seminarieserien med hopp om att kunna ta upp den till hösten. Men detta 

med eftersnack och möjligheten att mötas, reflektera, inspirera och diskutera ville vi behålla. 

Föreningen skaffade sig tidigt ett Zoom-konto och ur seminarieserien föddes Samtal pågår. 

Samtal Pågår 

En liten grupp medlemmar tog fram konceptet:  

Vem som helst kunde skicka in ett ämne i förväg. Kvällen innan träffades några i 

planeringsgruppen och sammanställde ämnena som skickades ut till de som anmält intresse.  

 

Mötet inleddes med en presentation av kvällens ämnen (rollerna roterade, en person höll i 

mötet och en annan var teknikansvarig)  

En kort checkin gjordes där alla deltagare fick möjlighet säga några ord.  

Därefter valde alla sitt ämne och den tekniskt ansvarige delade in i grupper/breakout rooms 

där man diskuterade i 20 minuter för att sedan återsamlas.  

Vid återsamlingen presenterade en i gruppen kortfattat vad som sagts.  

När alla grupper berättat gjordes en kort check-out sedan avslutades kvällens Samtal 

Pågår. Alltsammans avklarat på 1 timme. 
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Under våren 2020 var det varje måndag, under hösten inte lika frekvent men samtalet 

fortsatte, mycket på grund av Zoom-trötthet. Några ämnen blev större och arbetsgrupper 

skapades som jobbade vidare med ämnena.  

Seminarieserie hösten 

Efter sommaren insåg vi snart att vi inte kunde återuppta seminarieserien på Silvanum men 

vår erfarenhet av Zoom gjorde att vi bestämde oss för att erbjuda digitala seminarier. Genom 

att pusha för seminarierna på nätet och bjuda in även Omställning Sverige så nådde vi 

intresserade även utanför Gävleborg. 

 

Den 8 oktober Leila Swartling XR – omställning genom fördjupad demokrati med eftersnack 

under samtal pågår måndagen därpå. 

 

Den 29 oktober Ylva Lundkvist Fridh - Lokalsamhället ställer om ekonomiskt ”Täpp till 

läckaget” 

 

Sven Hillert från Svenska kyrkan valde att inte erbjuda seminariet ”Religionens roll i 

omställningen” digitalt. Svenska kyrkan bjöd in Naturskyddsföreningen och Omställning 

Gävle till en gemensam studiecirkel om Naturens rättigheter. Planeringsträff 22/6, därefter 

studiecirkelträffar 10/9 vid pallkragarna, därefter I Sätra kyrkans lokaler 30/9, 14/10, 28/10, 

11/11, men pga coronarestriktioner via zoom 25/11 och 9/12 

 

Föreningen har under året fortsatt sitt samarbete med andra aktörer och enskilda medlemmars 

engagemang har präglat året. Svenska Kyrkan, XR, Lyktan, Naturskyddsföreningen, Gretas 

Gamlingar, Fridays for future har på olika sätt erbjudit föreningen samarbete. På så vis har vi 

nått flera i Gävle med omnejd. Genom aktioner från medlemmar, insändare och 

medborgarförslag har diskussioner inom föreningen, t.ex. under Samtal Pågår också lett till 

faktisk handling.  

 

Mat-Stad-Land 
Gruppen vill förmedla kunskap om betydelsen för planetens välmående att odla ekologiskt 

samt på olika sätt främja den lokala ekologiska matproduktionen. Trots rådande 

omständigheter så har grupperingen fortsatt varit mycket aktiv under året. 

16/1 träff med repr. för LRF om markförmedling Studiecirkel omkring boken “Naturens 

Rättigheter” på plats på ABF 29/1 och 26/2, 8 deltagare via zoom 1 april, därefter vid våra 

pallkragar vid Boulongerbadet/maden 29/4 och 27/5. 

 Studiecirkel om boken “Kornas planet” på plats på ABF (med coronaavstånd) 21/10 och 

4/11. (16/12 blev inställt pga sjukdom).  

Frågan om akut matberedskap kom upp under Samtal Pågår och i samband med 

potatisuppropet, vi träffades via zoom 16/4 och 5/5 och fick ihop till ett medborgarförslag/e-

petition. 

11/6 träffades vi hos Agneta i Valbo för en örtvandring.  

Även Microsoft och Vattenfalls planerade transformatorstation på Valboåsen blev ett ämne 

för Samtal Pågår. Vecka 20 demonstrerade några medlemmar tillsammans med Gretas 



 
 

 
3 

gamlingar utanför Länsstyrelsen till försvar för vår vattentäkt I Valbo. Vi stod där när 

beskedet om att inte tillåta bygget kom. 

Några medlemmar knäppte bilder på Microsofts bygge av serverhallar i Stackbo och 

presenterade för Naturskyddsföreningen Gävlekretsens styrelse 29/9. Därefter träffades en 

arbetsgrupp vid 4 tillfällen i Alternativboden Lyktans lokal och planerade en hearing om/med 

Microsoft 19/11, som fick ställas in pga corona-restriktioner och flyttas till digitalt möte 25/2 

2021. 

Styrelsen 

Styrelsen har haft 9 möten under verksamhetsåret. Den består av Björn Marklund -ordförande, 

Kari Littmarck-Sahlin -vice ordförande, Daniel Ringström -sekreterare, Jennie Johansson -

kassör, Kristina Öhrman -informationsansvarig. Mötena har genomförts digitalt till följd av 

covid-19. 

 

Styrelsens uppgifter är att: 

• vara ett stöd till dem som vill ta initiativ inom omställningsrörelsens 8 principer. 

• föra medlemskommunikation inklusive digital kommunikation. 

• administrera föreningens ekonomi och medlemsregister. 

• kommunicera önskemål och förslag från medlemmar till samordningsmöten. 

Medlemsmöten 
Under verksamhetsåret genomfördes 6 stycken medlemsmöten i form av Omställning Gävles 

samordningsmöten. Samtliga genomfördes digitalt där samtliga deltagare kan delta via röst- 

eller video. Samtal sker både alla samlade och i mindre grupper indelade efter samtalsämne. I 

samordningsmöte ingår vanligen rapporter från föreningens arbetsgrupper, ett par 

gemensamma samtalsämnen samt utrymme för deltagare att tala om vad de känner för. 

Verksamheten i siffror 

Styrelsens möten: 
20-04-15 Konstituerande möte, 20-05-07, 20-06-04, 20-06-15, 20-08-27, 20-10-01, 20-11-05, 
20-12-03, 21-01-21, 21-02-18  
 
Medlemsmöten/samordningsmöte: 20-05-13, 20-06-10, 20-09-03, 20-10-01,  
20-11-05, 20-12-03  
 

Seminarium Thomas B I o N Berg Leila S Ylva L-F 

deltagare 67 25+37 27 27 

 

Samtal pågår (inkl. eftersnack): Våren 2020; 11 möten, totalt 119 deltagare Hösten 2020; 5 

möten, totalt 40 deltagare 

 

Studiecirklar och arbetsmöten Mat Stad Land: 9 träffar på våren, 14 på hösten. 
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Ekonomisk berättelse 2020 

Vid ingången av året hade vi med oss ekonomisk stöd som vi fick in under 2019. Det gav en 

samlad bra startplåt (ca 38 400 kr) för att planera för en seminarieserie även under 2020. 

Kostnader under året var till största del arvode/lön samt reseomkostnader till föreläsare (24 

000 kr) samt fika/mat och en Zoom licens (1 974 kr) som väl till nytta under detta Corona-år. 

Vi fick in totalt 9 350 kr i medlemsavgifter från 59 medlemmar. Övriga intäkter var frivilliga 

fika-/deltagarbidrag i samband med föreläsningar (4 050 kr) samt arrangemangstöd från Gävle 

kommun om ca 2023 kr. Samlat resultat för året blev  -20 655 kr. 

Alternativboden Lyktan har beslutat stödja oss med 4000 :- inför verksamhetsåret 2021. 

 

 

 

 

Gävle den 18/3 2021 

 

………………………………… ………………………………… 

Björn Marklund ordf.  Kari Littmarck Sahlin v. ordf. 

 

………………………………… ………………………………… 

Jennie Johansson kassör  Daniel Ringström sekr. 

 

…………………………………  

Kristina Öhrman info. 


