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Ny	  logotyp	  och	  SMMI-‐hemsida!	  

Svensk	  mat-‐	  och	  
miljöinformation	  har	  sedan	  en	  
tid	  tillbaka	  en	  ny	  logotyp	  och	  
en	  ny,	  mer	  lättnavigerad	  
hemsidesdesign.	  

Vi	  kommer	  att	  fortsätta	  arbeta	  
med	  innehållet	  på	  sidan.	  Och	  
vi	  kommer	  att	  uppdatera	  till	  
den	  nya	  logotypen	  successivt,	  
allteftersom	  vi	  trycker	  upp	  nytt	  
informationsmaterial.	  

Glöm	  inte	  att	  besöka	  oss	  mellan	  varven!	  

Precis	  som	  innan	  är	  adressen	  till	  hemsidan	  https://www.smmi.nu	  
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Nya	  vegonormsidor	  på	  nätet	  

Även	  kampanjen	  Vegonorm	  får	  i	  dagarna	  
en	  ny	  hemsida,	  med	  massor	  av	  information	  
om	  hur	  du	  kan	  engagera	  dig	  för	  vegomat	  
som	  standard.	  Kolla	  in	  vegonorm.se!	  	  

Också	  vår	  internationella	  kampanjsida	  
vegnorm.org	  har	  fått	  ny	  design.	  Under	  
hösten	  har	  vi	  haft	  kontakt	  med	  ett	  antal	  
europeiska	  organisationer	  om	  
internationellt	  samarbete	  kring	  vegonorm	  
och	  relaterade	  frågor.	  Diskussionerna	  
fortgår	  och	  vi	  återkommer	  med	  mer	  
information.	  

	  

Vegonorm	  Gotland	  bildat	  

En	  ny	  lokalgrupp	  för	  vegonormkampanjen	  har	  startats	  upp	  på	  Gotland.	  Kontakta	  dem	  på	  
gotland@vegonorm.se	  om	  du	  vill	  vara	  med!	  Och	  kontakta	  oss	  på	  info@vegonorm.se	  om	  du	  
vill	  starta	  en	  egen	  lokalgrupp	  där	  du	  bor!	  Vi	  hjälper	  till	  att	  driva	  kravet	  lokalt	  i	  din	  kommun.	  

	  

Halverad	  köttkonsumtion	  2030	  

Världsnaturfonden	  driver	  kravet	  på	  ett	  mål	  om	  halverad	  
köttkonsumtion	  till	  2030	  mot	  regeringen.	  De	  är	  tydliga	  
med	  att	  detta	  inte	  är	  ett	  slutmål,	  utan	  en	  början.	  I	  
vegonormkampanjen	  har	  vi	  samlat	  in	  namn	  för	  att	  
regeringen	  ska	  stödja	  kommuner	  och	  landsting	  som	  
jobbar	  med	  köttminskning.	  Ett	  nationellt	  mål	  för	  
minskad	  köttkonsumtion	  kan	  vara	  en	  del	  av	  ett	  sådant	  
stöd.	  

Regeringens	  mål	  om	  20	  procent	  ekologiskt	  i	  offentlig	  
verksamhet	  har	  haft	  stor	  inverkan	  på	  kommunernas	  
upphandling	  och	  vi	  tror	  att	  Världsnaturfondens	  mål	  om	  halverad	  köttkonsumtion	  till	  2030	  
skulle	  snabba	  upp	  köttminskningen,	  om	  det	  antogs	  av	  regeringen.	  Vi	  kommer	  därför	  också	  
att	  driva	  detta	  krav	  mot	  regeringen.	  Även	  Djurens	  Rätt	  driver	  nu	  kravet	  och	  vi	  hoppas	  att	  fler	  
organisationer	  hakar	  på.	  

Den	  internationella	  webbsidan,	  vegnorm.org	  
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Evenemangsturné	  för	  SMMI	  

Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation	  har	  deltagit	  på	  flera	  olika	  utåtriktade	  tillställningar	  runtom	  
i	  landet	  under	  hösten.	  
	  

Vegfest	  Västerås	  

Den	  15	  oktober	  
deltog	  SMMI	  med	  
Vegonormkampanjen	  
på	  Vegfest	  Västerås.	  
Det	  var	  ett	  mycket	  
bra	  evenemang,	  med	  
många	  bra	  föredrag,	  
intressanta	  
panelsamtal	  och	  
engagerade	  
besökare.	  Vi	  deltog	  i	  
två	  panelsamtal,	  ett	  
om	  framtidens	  
skolmat	  och	  ett	  om	  
mediernas	  roll	  i	  
etableringen	  av	  köttnormen.	  Det	  senare	  samtalet	  finns	  att	  se	  på	  Vegfest	  Västerås	  
youtubekanal,	  tillsammans	  med	  flera	  andra	  intressanta	  föreläsningar	  och	  samtal:	  
https://www.youtube.com/channel/UCItS8UfnOVtXVtpvTdtzlSQ/videos	  	  
	  

Vegovision	  

Den	  5	  och	  6	  november	  deltog	  vi	  på	  Vegovision	  på	  Münchenbryggeriet	  i	  Stockholm.	  
Arrangemanget	  var	  mycket	  professionellt	  arrangerat	  av	  Djurens	  Rätt.	  På	  mässan	  visade	  
företag	  upp	  sina	  nya	  vegoprodukter	  och	  det	  fanns	  många	  nyheter	  att	  provsmaka.	  Vi	  deltog	  i	  
ett	  panelsamtal	  om	  vegomat	  i	  offentlig	  måltidsverksamhet.	  
	  

Djurens	  Rätt	  Örebros	  julfest	  

Den	  3	  december	  deltog	  vi	  på	  Djurens	  Rätts	  julfest	  i	  Örebro.	  Vid	  vårt	  infobord	  fanns	  
medlemmar	  både	  från	  Örebro	  och	  Stockholm,	  och	  det	  var	  många	  besökare	  som	  var	  
intresserade	  av	  vårt	  arbete	  och	  vi	  fick	  flera	  nya	  medlemmar.	  Intressanta	  diskussioner	  både	  
med	  besökare	  och	  andra	  utställare!	  

	  

”Påverkar	  media	  oss	  att	  konsumera	  animalier?”	  var	  frågeställningen	  för	  
ett	  av	  de	  panelsamtal	  på	  Vegfest	  Västerås	  där	  SMMI	  deltog.	  
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Mötesintensiv	  novembermånad	  

Under	  november	  hade	  SMMI	  två	  medlemsmöten,	  där	  vi	  diskuterade	  framtida	  aktiviteter.	  Vi	  
kommer	  att	  fortsätta	  ha	  sådana	  möten	  för	  arbetsgrupper,	  aktiva	  medlemmar	  och	  nya	  
medlemmar.	  

Vi	  kom	  överens	  om	  att	  göra	  en	  överlämning	  av	  namnunderskrifterna	  för	  vegonorm	  till	  
Näringsdepartementet.	  Detta	  görs	  som	  en	  inlaga	  till	  den	  nya	  livsmedelsstrategin.	  Längre	  
fram	  kommer	  vi	  även	  lämna	  namnunderskrifter	  för	  köttskatt	  till	  regeringen.	  

Vi	  bestämde	  oss	  också	  för	  att	  försöka	  hitta	  personer	  som	  vill	  hjälpa	  oss	  att	  översätta	  
vegonormtexter	  till	  andra	  språk	  än	  svenska	  och	  engelska.	  Hör	  av	  dig	  till	  oss	  om	  du	  vill	  hjälpa	  
oss	  med	  detta!	  

Vi	  gick	  igenom	  det	  hittillsvarande	  arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  ett	  lektionsmaterial	  som	  vi	  i	  SMMI	  
kan	  gå	  ut	  med	  i	  skolor	  för	  att	  prata	  om	  köttets	  miljöpåverkan.	  

Efter	  nyår	  vill	  vi	  sätta	  igång	  opretentiösa	  SMMI-‐möten/studiecirkel.	  Tanken	  är	  att	  detta	  ska	  
vara	  trevliga	  teambuildingtillfällen:	  gemensamma	  samtal,	  äta	  ihop,	  någon	  kanske	  pratar	  om	  
ett	  ämne	  inom	  mat	  och	  miljö	  eller	  påverkansarbete.	  Lördagen	  den	  28	  januari	  är	  satt	  som	  
datum	  för	  det	  första	  mötestillfället.	  

	  

Skriv	  på	  för	  vegonorm!	  

Missa	  inte	  att	  skriva	  under	  vår	  
namninsamling	  för	  vegonorm!	  
http://vegonorm.se/namninsamling-‐
for-‐vegonorm/	  är	  adressen.	  

	  

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.	  
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