Minnesanteckningar från möte med Omställningsgruppens arbetsutskott 1/2.

Närvarande: Gustaf Delin, Björn Lindbergson, Gunnel Petersson, Monika Marcolin
Lars Wedén, Kerstin Lindgren.

1. Närvarande välkomnas.
2. Dagordningen godkänns. Kommentarer kring tidigare anteckningar som läggs
till handlingarna. Mötesordförande Gustaf, sekreterare Monika, justerare
Kerstin och Gunnel.
3. Tillväxtseminariet 19/2 har 92 anmälda. LÜning anmäler sig via Björn. En eller
flera utställningar kan bli aktuella under dagen t ex ”Tiden är kort”. Kerstin
ansvarar för kontakter ang. detta. En pressinbjudan har gjorts av Kerstin, den
första som går ut från OG.
4. Startmöte för ”Uthålliga Sigtuna 2.0” hölls 27/1. Som ett första steg ska en
”hemläxa” göras vilket innebär att komma med synpunkter på den gamla
texten samt gamla och nya teman. Per och Lars redigerar. Tällberg
Foundation är positiva till en workshop med anledning av ”Uthålliga Sigtuna”,
om arbetet blir bra så kan OG hålla i en sådan under lördagen som är öppen
för allmänheten. Det kan också bli aktuellt med en utställning hos Sigtuna
museum.
5. Medborgarmöten. a)Kommande MM med Maria Eckerdal 15/2. Gustaf har
kontaktat kyrkoherden och tackat för att vi får låna lokal i Munken samt bjudit
in till mötet. b) Ett medborgarmöte på samma tema ”Uthållighet och
Skapelsen” i Valsta församling är på gång, datum ej klart. c) Medborgarmöte
om ”framtidens jordbruk” med Kristina Belfrage blir 15/3 i Märsta bibliotek. d)
Ett möte med Björn von Sydow i Valsta är planerat, datum ej klart. Monika
kontakter Susanne Petersson, Märsta Pastorat. e) Medborgarmöte om
”Uthållig samhällsbyggnad för kommande generationer” flyttas till hösten
2011. Mötet ska vara visionärt om framtidens uthålliga samhälle.
6. Ett kalendarium för våren 2011 är sammanställt av Monika och uppdateras
kontinuerligt.
7. Gunnel berättar om valberedningen inför Naturskyddsföreningens årsmöte
16/3. Lars Gunnar Bråvander kommer att föreslås som ny ordförande. Två
personer saknas ännu för en komplett styrelse.
8. Per meddelar att boken om Klimatgreppet är på gång, troligen klar april/maj.
9. OG är i färd med att utarbeta foldrar kring olika ämnen. De består av 4-8 sidor
A5 format och kommer att finnas tillgängliga på hemsida. Några kommer
också successivt att tryckas. En folder om föreningen prioriteras, ska vara klar

till 19/2. Gustaf tar upp frågan om Naturskyddsföreningen logo ska finnas
med.
10. En lista på bra platser för affischering och annan information t ex foldrar har
tagits fram av Monika.
11. Kollektivtrafikgruppen har sitt nästa möte 14/2, det blir information och
diskussion om spårbilars för- och nackdelar.
12. Tankesmedjan verkar problematisk att få tillstånd. Det är bristande
kommunikation samt brist på intresse från kommunledningen att hålla i en
sådan. Folkpartiet och Miljöpartiet är intresserade. Lars avvaktar en
fortsättning.
13. Leader och basförsörjningsprojektet. Björn nystar i varför OG inte får ut
pengar från Leader. OG medlemmar har privata utlägg på sammanlagt 75 000
kr. Länsstyrelsen är troligen problemet. Gustaf kontaktar Gun Eriksson
ordförande i Leader Upplandsbygd. Björn kartlägger ärendet och kontaktar
Jenny Nylund. Projektet med arbetsnamnet ”Basförsörjning” tas upp, syftet är
minskad sårbarhet och lokal produktion avseende mat och energi. En ansökan
kan göras till Europeiska sociala fonden vad gäller utbildningsdelen. Namnet
på projektet diskuteras. Projektet utgår från ett tema ur ”Uthålliga Sigtuna”.
Naturskyddsföreningen och Grogruppen kan utgöra samarbetspartners.
14. Seminariet 9/4 och Tällberg Forum. Några personer är vidtalade som
samtalsledare till seminariet ”Sluta snacka –börja göra”, de ska tala om
praktisk handling. OG är inbjudna att hålla i en workshop om ”Uhålliga Sigtuna
2.0” under Tällberg Forum.
15. Övriga frågor. a) Omställning Sverige kommer att ha en ”utbildning av
omställare” på Frejgården 2-3/4. Gunnel har ordnat lokalen gratis efter
förfrågan och önskemål från OS att var i Sigtuna kommun. b) Gustaf har tagit
fram ett förslag till dagordning inför årsmötet samt förslag över personer som
kan bjudas in. Alla kan ge förslag till Gustaf på personer som ska få kallelse.
c) Björn kontrollerar om ett inköp av en projektor kan ingå i ramen för de
medel OG fått.
16. Nästa möte blir årsmötet 7/3 kl 19-21.
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