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Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation	  intar	  Almedalen	  

SMMI	  har	  i	  år	  ett	  mycket	  ambitiöst	  program	  under	  årets	  Almedalsvecka	  på	  Gotland	  3–10	  juli.	  
Vi	  åker	  till	  Visby	  med	  kampanjen	  Vegonorm.	  Måndag	  till	  lördag	  kan	  du	  hitta	  oss	  på	  stan,	  vid	  
biblioteket,	  i	  anslutning	  till	  Almedalsparken.	  Vi	  samlar	  in	  namn	  för	  vegonorm,	  pratar	  med	  
folk	  och	  delar	  ut	  vegonormmaterial.	  Kom	  och	  säg	  hej!	  

Naturskyddsföreningen	  
har	  också	  vegotema	  
under	  årets	  
Almedalsvecka.	  Kolla	  in	  
deras	  seminarier	  i	  det	  
officiella	  programmet	  
(se	  länk	  nedan)!	  

I	  tidningen	  Syres	  tält	  på	  
Hästgatan	  12	  är	  det	  
djurrättstema	  på	  
måndagen	  och	  
miljötema	  på	  
onsdagen.	  Svensk	  mat-‐	  
och	  miljöinformation	  och	  Vegonormnätverket	  är	  med	  båda	  dagarna	  och	  det	  blir	  också	  
massor	  av	  andra	  intressanta	  seminarier	  där.	  På	  kvällarna	  är	  det	  vegohäng	  i	  tältet,	  med	  
brädspel,	  musik	  och	  annat	  trevligt.	  
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• Officiellt	  program	  för	  hela	  Almedalsveckan:	  
http://www.almedalsveckan.info/event/list/	  

• Hitta	  restauranger,	  kaféer	  och	  butiker	  i	  Visby	  med	  bra	  vegoutbud	  på	  Vegan	  Gotland:	  
vegangotland.blogg.se	  

Fotot	  ovan	  är	  från	  tidigare	  års	  SMMI-‐aktiviteter	  i	  Almedalen.	  

	  
	  

	  

	  

	  

Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformations	  och	  Vegonorms	  programpunkter	  under	  Almedalsveckan	  
2016:	  
	  

Måndagen	  den	  4	  juli 

12.30–13.15,	  Syres	  tält,	  Hästgatan	  12	  |	  Samtal	  om	  vegonorm	  och	  andra	  köttminskningsåtgärder  

Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformations	  Martin	  Smedjeback	  samtalar	  med	  företrädare	  för	  olika	  
organisationer	  om	  vegotrenden	  ur	  olika	  perspektiv.	   

12.30:	  Axel	  Hallberg,	  klimat-‐	  och	  miljöpolitisk	  talesperson,	  Grön	  ungdom 
12.45:	  Adam	  Hjort,	  Miljö-‐	  och	  klimatpolitisk	  talesperson,	  Feministiskt	  initiativ 
13.00:	  Anna-‐Kajsa	  Lidell,	  VD	  och	  medgrundare,	  Food	  For	  Progress	  (Oumph) 
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14.00–15.00,	  Syres	  tält,	  Hästgatan	  12	  |	  Vegonorm:	  Så	  arbetar	  vi	  tillsammans	  för	  vego	  som	  
standard	  i	  offentlig	  måltidsverksamhet 

Seminarium	  om	  hur	  vi	  kan	  vända	  på	  köttnormen	  och	  arbeta	  för	  att	  vegomat	  ska	  vara	  standard	  
på	  förskolor,	  skolor,	  äldreboenden	  och	  sjukhus.	  Efter	  seminariet	  har	  du	  möjlighet	  att	  gå	  med	  i	  
vegonormnätverket	  och	  utbyta	  erfarenheter	  och	  idéer	  med	  andra	  som	  jobbar	  för	  vegonorm.	  

Föreläsare:	  Jonas	  Paulsson,	  mat-‐	  och	  miljödebattör	  och	  initiativtagare	  till	  Köttfri	  måndag	  i	  
Sverige.	  

	  

14.00–15.00,	  Syres	  tält,	  Hästgatan	  12	  |	  Var	  med	  och	  arbeta	  för	  vegonorm! 

Workshop	  om	  hur	  du	  kan	  vara	  med	  och	  arbeta	  för	  vegonorm.	  Bland	  annat	  övar	  vi	  praktiskt	  på	  
hur	  vi	  kan	  arbeta	  för	  vegonorm	  i	  varsin	  konkret	  verksamhet,	  t.ex.	  i	  en	  organisation,	  på	  en	  
arbetsplats,	  i	  en	  skola	  eller	  i	  en	  kommun.	   

Workshopledare:	  Petronella	  Wadle,	  socionom	  och	  vegoinspiratör	  och	  Martin	  Smedjeback,	  
ickevåldsutbildare. 

 

17.30–19.00,	  Syres	  tält,	  Hästgatan	  12	  |	  Är	  det	  fortfarande	  provocerande	  att	  inte	  äta	  kött?	  
Varför? 

Vegonormnätverkets	  Petronella	  Wadle	  deltar	  i	  panelsamtal	  arragerat	  av	  Tidningen	  Syre. 

	   

Tisdagen	  den	  5	  juli 

13.00–15.00,	  Campus	  Gotland,	  Sal	  B22	  |	  Hur	  kan	  politiken	  stötta	  arbetet	  för	  minskad	  
köttkonsumtion? 

Vår	  höga	  köttkonsumtion	  bidrar	  till	  allvarliga	  miljöproblem	  och	  många	  offentliga	  verksamheter	  
arbetar	  med	  att	  dra	  ner	  på	  köttet.	  Här	  samtalar	  politiker	  från	  riksdag,	  landsting	  och	  kommun	  
om	  vad	  som	  kan	  göras	  från	  politikens	  håll	  för	  att	  stödja	  arbetet	  för	  minskad	  köttkonsumtion. 

Panel: 
Johan	  Büser	  (S),	  ledamot,	  riksdagens	  miljö-‐	  och	  jordbruksutskott 
Jesper	  Skalberg	  Karlsson	  (M),	  suppleant,	  riksdagens	  miljö-‐	  och	  jordbruksutskott 
Anna	  Sehlin	  (V),	  landstingsfullmäktigeledamot,	  Stockholms	  läns	  landsting 
Lennart	  Bondesson	  (KD),	  kommunalråd	  Örebro 
Marléne	  Tamlin	  (MP),	  f.d.	  kommunalråd	  Västerås,	  ledamot	  i	  miljöpartiets	  partistyrelse	  

Introduktionsföreläsare: 
Jonas	  Paulsson,	  initiativtagare	  Köttfri	  måndag 
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Stella	  Cizinsky,	  verksamhetschef	  på	  Kardiologiska	  kliniken	  vid	  Universitetssjukhuset	  Örebro 

Moderator: 
Caitlin	  Mooney,	  psykolog	  och	  föreläsare,	  Vegonormnätverket	   
 

14.00–16.00,	  Matsalen,	  Hotell	  S:t	  Clemens,	  Smedjegatan	  3	  |	  Hållbarhet	  inom	  offentliga	  
måltider	  –	  utmaningar	  och	  framtid 

Vegonormnätverkets	  Kerstin	  Amelin	  deltar	  i	  panelsamtal	  arrangerat	  av	  Kost	  &	  Näring,	  
branschorganisationen	  för	  Sveriges	  kostchefer.	  

 

Onsdagen	  den	  6	  juli 

08.45–09.30,	  Syres	  tält,	  Hästgatan	  12	  |	  Samtal	  om	  vegonorm	  och	  andra	  
köttminskningsåtgärder 

Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformations	  Martin	  Smedjeback	  samtalar	  med	  företrädare	  för	  olika	  
organisationer	  om	  vegotrenden	  ur	  olika	  perspektiv.	  	   

08.45–09.00:	  Petronella	  Wadle,	  vegoinspiratör,	  Vegonormnätverket	  
09.00–09.15:	  Johanna	  Sandahl,	  ordförande,	  Naturskyddsföreningen	  
09.15–09.30:	  Cecilia	  Sjöholm,	  kommunikationschef,	  Oatly	  

 

09.30–09.45,	  Syres	  tält,	  Hästgatan	  12	  |	  Presskonferens:	  Vinnarna	  av	  priset	  Årets	  
vegonormerare	  annonseras 

Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation	  och	  vegonormnätverket	  annonserar	  vilken	  person	  och	  
vilken	  organisation	  som	  får	  priset	  Årets	  vegonormerare	  för	  att	  ha	  gjort	  mest	  för	  att	  främja	  
vegonormen	  under	  året. 

 

13.00–15.00,	  Campus	  Gotland,	  Sal	  B22	  |	  Vegonorm	  i	  ideella	  organisationer	  och	  offentlig	  
verksamhet 

Vår	  höga	  köttkonsumtion	  bidrar	  till	  allvarliga	  miljöproblem	  och	  många	  ideella	  och	  offentliga	  
verksamheter	  har	  nu	  vegomat	  som	  standard	  i	  sin	  verksamhet.	  Här	  berättar	  representanter	  
från	  företag	  och	  ideella	  och	  offentliga	  organisationer	  om	  processen	  att	  införa	  vegonorm.	  

Panel: 
Iréne	  Berg,	  digital	  kommunikommunikatör,	  Greenpeace 
Bo	  Forsberg,	  generaldirektör,	  Diakonia 
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Ola	  Broquist,	  arrangör,	  Luger	  (Way	  out	  West/Popaganda) 
Amalia	  Berglöf,	  elev	  på	  Globala	  Gymnasiet	  och	  representant	  för	  Fler	  Unga 
Minou	  Moon,	  ordförande,	  Fältbiologerna 
Rebecka	  Prentell,	  ordförande,	  LSU	  -‐	  Sveriges	  ungdomsorganisationer 
Sebastian	  Krantz,	  ordförande,	  Sverok	  (Spelhobbyförbundet)	  Stockholm 

Introduktionsföreläsare: 
Kerstin	  Amelin,	  miljöpolitisk	  expert,	  Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation 

Moderator: 
Caitlin	  Mooney,	  psykolog	  och	  föreläsare 

 

Torsdagen	  den	  7	  juli 

12.00–12.40,	  Donners	  Brasserie,	  Uteserveringen,	  Donners	  plats	  3	  |	  Vegopepp:	  Vad	  vet	  unga	  
som	  inte	  andra	  vet? 

Vegonormnätverkets	  Petronella	  Wadle	  deltar	  i	  panelsamtal	  arrangerat	  av	  
Naturskyddsföreningen	  och	  Fältbiologerna. 

	  

	  
Arbeta	  för	  vegonorm	  

Vegonorm	  är	  en	  kampanj	  som	  uppmuntrar	  kommuner,	  landsting,	  
myndigheter,	  företag,	  ideella	  organisationer	  och	  privatpersoner	  att	  
vända	  på	  köttnormen	  och	  ha	  vegomat	  som	  standard.	  Kampanjen	  
uppmuntrar	  också	  riksdag	  och	  regering	  att	  stötta	  arbetet	  för	  
minskad	  köttkonsumtion	  genom	  politiska	  styrmedel.	  

Det	  är	  öppet	  för	  alla	  som	  vill	  att	  delta	  i	  kampanjens	  arbete.	  Kontakta	  oss	  om	  du	  vill	  vara	  
med!	  

	  

Vem	  ska	  bli	  Årets	  vegonormerare?	  

Vegonormnätverket	  delar	  ut	  priset	  Årets	  vegonormerare	  till	  den	  person	  och	  den	  
organisation	  som	  har	  gjort	  mest	  för	  att	  främja	  vegonormen	  under	  året.	  

Du	  kan	  nominera	  personer	  och	  organisationer	  till	  priset	  fram	  till	  tisdagen	  6/7	  kl.	  18.00.	  Skriv	  
namnet	  på	  den	  eller	  de	  du	  vill	  nominera	  och	  en	  kort	  motivering.	  

Du	  kan	  nominera	  via	  Twitter	  och	  Instagram	  genom	  att	  tagga	  #vegonormerare	  eller	  genom	  
att	  skicka	  ett	  e-‐brev	  till	  info@vegonorm.se.	  
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Hjälp	  oss	  sprida	  våra	  informationsrika	  foldrar	  

SMMI	  har	  under	  de	  år	  vi	  varit	  verksamma	  tagit	  fram	  en	  stor	  mängd	  trycksaker	  och	  annat	  
informationsmaterial	  om	  matens	  miljöpåverkan.	  Vår	  folder	  ”Maten	  och	  miljön”	  (som	  även	  
ligger	  på	  hemsidan	  på	  http://www.smmi.nu/trycksaker/SMMI_maten_och_miljon.pdf)	  har	  vi	  
i	  särskilt	  stor	  upplaga	  i	  vårt	  förråd.	  

Hjälp	  oss	  gärna	  att	  sprida	  foldern!	  Kanske	  är	  du	  
verksam	  som	  gymnasielärare	  och	  ta	  tillfället	  i	  akt	  att	  få	  
en	  klassuppsättning	  av	  informationsmaterial,	  kanske	  
finns	  det	  intresse	  bland	  dina	  arbetskollegor,	  eller	  så	  
har	  du	  kontakt	  med	  andra	  som	  gärna	  skulle	  sprida	  lite	  
foldrar?	  

Du	  som	  bor	  i	  08-‐området	  med	  omnejd	  får	  gärna	  höra	  
av	  dig	  på	  tel	  073-‐581	  99	  84,	  eller	  e-‐posta	  till	  
contact@smmi.nu,	  så	  kan	  vi	  komma	  överens	  om	  att	  
mötas	  upp	  och	  ordna	  en	  överlämning	  av	  foldrar.	  Och	  
även	  du	  som	  bor	  på	  annan	  plats	  i	  landet	  får	  gärna	  
höra	  av	  dig	  –	  det	  går	  det	  att	  skicka	  mindre	  
foldervolymer	  per	  post.	  Information	  gör	  alltid	  störst	  
nytta	  när	  den	  sprids!	  

	  

SMMI	  aktivt	  i	  samhällsdebatten	  

Även	  under	  våren	  har	  företrädare	  för	  Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation	  medverkat	  på	  
debattplats	  i	  flera	  svenska	  medier.	  Sedan	  förra	  nyhetsbrevet	  gick	  ut	  i	  mars	  har	  vi	  publicerat	  
44	  debattartiklar,	  där	  vi	  bland	  annat	  uppmuntrat	  till	  vegonorm	  och	  föreslagit	  lösningar	  på	  
mjölkkrisen.	  Vårt	  förslag	  är	  att	  stötta	  lantbrukare	  att	  ställa	  om	  till	  produktion	  av	  biogas	  och	  
råvaror	  till	  vegetabiliska	  alternativ	  till	  kött	  och	  mjölk.	  Här	  är	  några	  exempel	  på	  publicerade	  
SMMI-‐debattinlägg:	  	  

http://www.aktuellhallbarhet.se/lrf-‐anvander-‐miljoargument-‐som-‐svepskal/	  

http://www.etc.se/debatt/vegonorm-‐hjalper-‐varldshaven	  

http://www.allehanda.se/opinion/debatt/svensk-‐mat-‐och-‐miljoinformation-‐det-‐finns-‐inte-‐
langre-‐nagon-‐anledning-‐att-‐ata-‐kott	  
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Nyvald	  styrelse	  för	  Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation	  

Den	  14	  maj	  höll	  SMMI	  sitt	  årsmöte	  på	  Södermalm	  i	  Stockholm.	  En	  ny	  styrelse	  för	  
verksamhetsåret	  2016	  valdes,	  med	  ledamöter	  från	  Stockholm	  och	  
Göteborg.	  Styrelsen	  för	  organisationen	  utgörs	  nu	  av:	  

Kerstin	  Amelin,	  Sanna	  Ekedahl,	  Joakim	  Ivarsson,	  Per-‐Anders	  
Jande,	  Toivo	  Jokkala,	  Maja	  Rosén	  och	  Siri	  Troili	  

samt	  av	  fyra	  suppleanter:	  	  

Mia	  Steen	  (1:a	  suppleant),	  Karolina	  Tegelaar	  (2:a	  suppleant),	  
Monica	  Engstöm	  (3:e	  suppleant)	  och	  Pernilla	  Berg	  (4:e	  suppleant).	  

Den	  nyvalda	  styrelsen	  låter	  hälsa	  att	  de	  ser	  fram	  emot	  att	  under	  året	  skapa	  förutsättningar	  
för	  föreningens	  kampanjgrupper	  och	  medlemmar	  att	  arbeta	  vidare	  med	  
informationsspridning	  och	  påverkansarbete.	  Nytt	  för	  året	  är	  planerna	  på	  att	  aktivt	  vidga	  
organisationens	  internationella	  kontaktnät.	  Styrelsen	  vill	  också	  undersöka	  möjligheterna	  att	  
utveckla,	  förnya	  och	  förbättra	  SMMI:s	  hemsida	  som	  en	  viktig	  källa	  till	  informationsspridning.	  

	  

SMMI	  på	  Uppsala	  vegofest	  

Den	  23–24	  april	  var	  Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation	  på	  
Uppsala	  vegofest	  med	  informationsbord.	  Under	  två	  dagar	  
pratade	  vi	  med	  folk	  och	  samlade	  in	  namn	  för	  vegonorm.	  Det	  
var	  många	  utställare	  på	  Vegofesten	  och	  lokalerna	  var	  
välbesökta	  båda	  dagarna.	  

Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformations	  Per-‐Anders	  Jande	  höll	  två	  
seminarier	  om	  vegonorm	  och	  rekryterade	  nya	  aktivister.	  

	  

Glöm	  inte	  att	  förnya	  ditt	  medlemskap	  i	  SMMI	  

Nu	  börjar	  det	  bli	  hög	  tid	  att	  betala	  in	  medlemsavgiften	  till	  Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation	  
för	  2016	  för	  dig	  som	  inte	  redan	  har	  gjort	  det.	  Endast	  50	  kronor	  (30	  kronor	  för	  den	  med	  
begränsade	  betalningsmöjligheter)!	  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.	  
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Du	  förnyar	  ditt	  medlemskap	  i	  Svensk	  mat-‐	  och	  
miljöinformation	  genom	  att	  betala	  in	  årsavgiften	  (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.	  

	  

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.	  
	  

	  

contact@smmi.nu	  	  	  	  	  	  	  	  	  |	  	  	  	  	  	  	  	  Tel:	  073-‐581	  99	  84	  	  	  	  	  	  	  	  |	  	  	  	  	  	  	  	  www.smmi.nu	  


