Minnesanteckningar från möte med omställningsgruppens arbetsutskott 12/1.
Närvarande: Gustaf Delin, Björn Lindbergson, Gunnel Pettersson, Monika Marcolin
Lars Wedén, Kerstin Lindgren. Förhinder: Per Snöbohm.
1. Närvarande välkomnas.
2. Dagordningen godkänns.
3. Gustaf och Lars utses till justerare.
4. Ärendet med "Omställning Sigtuna". Större utgifter framöver blir för seminariet
19/2 samt för Sigtuna 2.0. Gustaf, Björn och Lars Axelsson ska träffa Jenny
Nylund från Leader 26/1 angående budget.
5. Omfördelning av budget ingår i mötet på kommunhuset 26/1.
6. Björn skriver på en ansökan för det framtida projektet "Basförsörjning i
Sigtuna"(arbetsnamn). Utkastet diskuteras 26/1 med Jenny Nylund. Det kan bli
ett framtida samarbete med Märsta pastorat. Kerstin undersöker om
kyrkoavgifter räknas som offentliga medel.
7. Seminariet om tillväxt 19/2 har fått 70 anmälda. Många tack vare information
på hemsidan för Omställning Sverige. Ny lokal blir Stora Brännbo som vill
samarbeta med OG. Avgiften blir 100 kr per person inkl lokal, teknisk
utrustning och lunch samt kaffe morgon och eftermiddag. Efter seminariet ska
OG ha möte med Stora Brännbo för att bedöma förutsättningarna för fortsatt
samarbete. Kerstin, Gunnel och Lars tar kontakt med press inför seminariet.
Ett kommande seminarium 9/4 är under arbete. Några stolpar i ett tänkt
program har tagits fram av Björn.
8. Björn och Gustaf presenterar förslag på fem medborgarmöten (MM) på
biblioteket under våren och hösten. a) Ett MM tillsammans med representant
för kyrkan om uthållighet och Skapelsen. b) Ett andra möte planeras om
uthållig livsmedelsproduktion med landsbygdsrådet. c) Ett tredje möte om
kollektivtrafik i samverkan med naturskyddsföreningen. d) Ett fjärde möte om
uthållig samhällsbyggnad. e) Ett femte om gröna jobb och integration i
samverkan med Valstaprojektet.
9. Filmer med samtal har kommit igång. Två filmvisningar med efterföljande
diskussion kommer att ske på Sigtunastiftelsen, HOME 3/2 samt
Underkastelsen 10/3. Fler filmer kommer att väljas ut för visning. Det kan blir
aktuellt med visning av HOME även på Gröna Ladan eller Biokällan (Forum).
10. Föreningens första årsmöte blir 8/3. Kallelse sker via mejladresslistor.
11. Medlemsvärvning sker i ett första skedde inför årsmötet via mejladresslistorna
som finns för OGs arrangemang. En folder ska utarbetas som presenterar
föreningen och som kan spridas vid möten etc. Målet är att värva medborgare,
främst boende i kommunen.
12. Övriga frågor. a) Arbetsgruppen "Sigtuna 2.0" består av Björn, Gustaf, Jonas
Jonsson. Ledning Lars Wedén och Per Hultén. Tillfrågade Bengt Bodin och
David Lundqvist. De ska göra en uppföljning av planschserien i form av en
”studiecirkel”. b) Lars ger en lägesrapport för "Tanksmedjan" en

inbjudan/appell har skickats till partierna. Sfs, fokpartiet och
socialdemokraterna har visat intresse. Ett uppföljande brev ska gå ut till
kommunledningen. Lars tar till att börja med kontakt med Ronnie Lundin (S)
som inom majoriteten fått ansvar för kontakten i denna fråga, för att utröna hur
man kan gå vidare med ett förslag till kommunstyrelsen. c) Många i OG är
kritiska till förslaget Märsta Port. Ingen ”inblandning” från OG i den pågående
politiska diskussionen. Denna kan däremot tas upp på medborgarmötet
"uthållig samhällsbyggnad". Lars ansvarar för ett sådant möte. d) Kerstin
berättar om en kommande studiecirkel i klimatteologi hos Sigtuna församling
utifrån boken ”En annan värld är möjlig”. e) Björn informerar om en
sammanställning av ”marknadsföringsmaterial”. Nya exemplar av broschyren
”Förutsättningar för människans liv på jorden” ska tryckas upp. f)Lars har varit
i kontakt med handelskammaren Arlanda, de är intresserade av att OG
kommer och informerar.
13. Nästa möte blir 1 februari kl 14.30.
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