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22/2: Nytt Vegoforum i Stockholm 

För tredje året i rad arrangerar Svensk mat- och miljöinformation tillsammans med ABF 

Stockholm Vegoforum på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41. Årets forum äger rum 

lördagen den 22 

februari. 

Syftet med 

Vegoforum är att 

lyfta upp 

köttkonsumtionens 

problematik på den 

politiska agendan 

och öka allmänhetens kunskap om frågor kopplade till 

köttkonsumtion och vegetarianism. 

Detaljerat program för Vegoforum 2014 läggs upp några veckor före forumet. Men ni kan 
följa framväxten av programmet på forumets facebooksida: 
 
https://www.facebook.com/events/687638771276915/?fref=ts 
 

Vi vill gärna ha volontärer till Vegoforum. Det handlar om att hjälpa till med att ställa i 

ordning bord, lokaler och liknande – både före och efter forumet. Under forumets gång 

behövs det även medhjälpare som kan agera som värdar, hjälpa folk att hitta till rätt salar 

och så vidare. 
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Det handlar inte om några jättelånga pass, utan kortare perioder under dagen. Låter det 

intressant? Kontakta i sådana fall arrangörsgruppen på e-post vegoforum@smmi.nu 

I ABF-husets entréplan kommer det under Vegoforum finnas en utställningsdel som 

komplement till föredragen. På så vis ger vi Vegoforums besökare chans att omsätta 

kunskap i praktisk handling. Både ideella organisationer och företag som verkar i linje med 

Vegoforums syfte bjuds in att medverka i utställningen. Anmäl dig till 

vegoforum@smmi.nu senast fredagen den 7 februari om du vill ställa ut. 

Avgift per bord (120 x 45 cm): Företag: 1 000:- | Ideella organisationer: 300:- 

Tänk på att: - meddela om ni behöver el till bordet - ange hur många bord ni vill ha 

- det är inte tillåtet att laga mat i ABF-huset. Har din organisation/ditt företag svårt att 

betala, vänligen kontakta oss så kan vi diskutera lösningar. 

Läs en intervju med årets Vegoforumarrangörer på: 

http://www.pintomagasin.se/vegoforum-bjuder-in-till-samtal-och-semlor-2?tab=nyheter 

 

SMMI aktivt i köttutdelningsdebatten 

Den senaste veckan har det varit 

stor massmedial uppmärksamhet 

runt LRF Nyköpings initiativ att dela 

ut gratis hamburgare i protest mot 

den köttfria dagen i Nyköpings 

kommuns skolor. Kulmen nåddes 

med citatet från Lovisa Norberg, 

tidigare ordförande för LRF 

Nyköping, i Dagens Media, om kött 

som ”särskilt viktigt för tjejer som 

växer, idrottar och ska bli snygga.” 

Flera företrädare för Svensk mat- 

och miljöinformation har varit 

aktiva i den debatt som följde. 

Jonas Paulsson medverkade i Aftonbladets webb-tv-sändning i ämnet, hans  SMMI-

styrelsekollega Pernilla Berg skrev ett inlägg på Aftonbladet Debatt 

(http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article18262139.ab), och 

styrelseledamoten Mia Steen diskuterade frågan i Studentradion 98,9 

(http://studentradion.com/higlight-intervju-med-mia-sten/). 

Fortsättning lär följa i den alltid lika känsloframkallande frågan om köttfria dagar. 

mailto:vegoforum@smmi.nu
http://www.pintomagasin.se/vegoforum-bjuder-in-till-samtal-och-semlor-2?tab=nyheter
http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3801249.ece
http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3801249.ece
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article18262139.ab
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article18262139.ab
http://studentradion.com/higlight-intervju-med-mia-sten/
http://studentradion.com/higlight-intervju-med-mia-sten/
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Larmrapport: Matvanorna hotar världens marktillgång  

Matvanor kan snart gå om befolkningstillväxt som huvudskälet till att mänskligheten 

behöver mer odlingsmark, menar FN:s internationella resurspanel IRP, som lagt fram en ny 

rapport om global markanvändning. 

Om trenden inte vänder riskerar ett landområde av Brasiliens storlek att behöva omvandlas 

till jordbruksmark fram till 2050. För att minska den mängd mark som behöver tas i anspråk 

uppmuntrar IRP i rapporten den rika delen av världen att ändra konsumtionsmönster, bland 

annat genom att minska mängden kött och animaliska produkter i födan, rapporterar Miljö 

& Utveckling: http://miljo-utveckling.se/fn-konsumtionen-behover-minska-for-att-bevara-

odlingsmark/ 

IRP-rapporten kan läsas som pdf här: 

http://www.unep.org/davos/files/pdf/LAND%20REPORT%20SUMMARY%205.pdf 

 

Välkomna till SMMI:s årsmöte den 12 april – för alla medlemmar 

Missa inte Svensk mat- och miljöinformations årsmöte den 12 april – en möjlighet att träffa 

andra medlemmar och prata om året som gått och året som kommer. 

 

Tid för årsmötet 

Lördagen den 12 april kl 13.00 

 

Plats 

Skogsbacken 13, nedre botten, 

Stockholm/Sundbyberg (markerat med 

”1” på kartan här intill). T-bana Näckrosen, 

uppgång "Storskogen". 

Ring tel 073-581 99 84 om ni vill ha hjälp 

att hitta eller behöver bli uppmötta. 

 

Motioner och motionstid 

Alla medlemmar har rätt att inkomma 

med motioner till årsmötet. Motioner ska 

skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 

två veckor före utlyst årsmötesdatum 

(dvs. senast den 29 mars 2013). En motion anses giltig då den insänts av medlem och 

inkommit i stadgeenlig tid. Samtliga giltiga motioner ska behandlas av årsmötet. Motioner 

skickas till styrelsen via contact@smmi.nu. 

http://miljo-utveckling.se/fn-konsumtionen-behover-minska-for-att-bevara-odlingsmark/
http://miljo-utveckling.se/fn-konsumtionen-behover-minska-for-att-bevara-odlingsmark/
http://www.unep.org/davos/files/pdf/LAND%20REPORT%20SUMMARY%205.pdf
mailto:contact@smmi.nu
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Anmälan till årsmötet 

Anmäl din närvaro senast den 5 april, så att vi vet hur många som kommer och kan planera 

fika. Din anmälan skickar du till contact@smmi.nu. 

 

Nominera kandidater till SMMI:s styrelse 

Är du själv intresserad av att sitta med i Svensk mat- och miljöinformations styrelse, eller har 

du förslag på kandidater? E-posta SMMI:s valberedning: norberg@smmi.nu 

Vi vill gärna ha in nya krafter i styrelsen. Meddela om den du nominerar har någon 

specialkunskap som särskilt kan komma till pass (bokföringserfarenhet, praktiskt miljöarbete 

etc.). Det är dock inte ett tvång – styrelsen är inget expertorgan, så engagemanget är det 

viktigaste. 

 

SMMI.nu – en praktisk källa till kunskap 

På Svensk mat- och 

miljöinformations 

hemsida SMMI.nu finns 

inte bara nyheter och 

mat och miljö. Där finns 

också en diger samling 

informationsmaterial 

och länkar till 

rapporter, 

miljöorganisationer och 

forskare. Dessutom 

finns många tips på hur 

du som privatperson kan bidra till en hållbarare värld – både genom engagemang och genom 

dina konsumtionsmönster. 

 

Glöm inte att förnya ditt medlemskap i SMMI 

Nu börjar det bli dags att betala in medlemsavgiften till Svensk mat- och miljöinformation för 

2014. Endast 50 kronor! Om ni har vänner och bekanta som inte är medlemmar sedan innan 

– uppmuntra dem gärna att gå med. Vi behöver växa, för att få fler människor att få upp 

ögonen för matens miljöpåverkan. 

mailto:contact@smmi.nu
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Du förnyar ditt medlemskap i Svensk mat- och miljöinformation genom att betala in 50 kr 

(det går också bra att lösa medlemskap för 5 år för 200 kr) på vårt plusgirokonto 46 08 46-9 

(skriv ”medlemsavgift” i meddelandefältet, plus ditt namn om det ryms) samt skicka ett e-

brev till membership@smmi.nu med följande information: 

Förnamn | Efternamn | Gatuadress | Postnummer och postort | Hemtelefonnummer 

och/eller mobiltelefonnummer | E-postadress | Födelsedatum (ååmmdd) 

Skriv också om du betalat för ettårigt eller femårigt medlemskap. När vi mottagit din betalning 

skickar vi en bekräftelse på att du är medlem med e-post. Vi skickar ut medlemsutskick endast 

via e-post, så det är viktigt att du meddelar oss om du byter e-postadress. 

För övriga frågor, kontakta oss på contact@smmi.nu 

 
 

Stöd SMMI med en slant 

Vi i Svensk mat- och miljöinformation är helt beroende av ideellt 

engagemang för att bedriva vår verksamhet – både i form av 

volontärinsatser och ekonomiska bidrag. 

Om du har en slant över vid månadens slut, sätt gärna in ett bidrag på 

plusgirokonto 46 08 46-9. Alla bidrag, stora som små, är jättevälkomna. 

Och ring oss på telefon 073-581 99 84 eller e-posta till contact@smmi.nu om du vill 

engagera dig i föreningen! 

Väl mött 2014! 

mailto:contact@smmi.nu

