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NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION 
 
 

Svensk mat- och miljöinformation tar debatten 

Den senaste tiden har SMMI- och Köttfri måndag-aktiva 

medverkat med flera debattartiklar och insändare i 

dagspressen. SMMI:s Pernilla Berg, nutritionist och 

disputerad toxikolog, hade den 18 mars en debattartikel 

införd i Expressen, tillsammans med bland andra David 

Stenholtz, specialistläkare i onkologi och Charlotte 

Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och 

fysiologisk kemi. Rubriken var ”Köttskatt behövs för 

hälsans skull”: 

http://www.expressen.se/debatt/kottskatt-behovs-for-

halsans-skull. 

Artikeln ledde till debatt med LCHF-förespråkaren 

Annika Dahlström. 

SMMI-styrelseledamoten och Köttfri måndag-initiativtagaren Jonas Paulsson 

utmanade inför Earth Hour snabbmatskedjan McDonalds i tidningarna Eskilstuna-Kuriren, 

Arbetarbladet och Dagen: ”Om ni under 2013 börjar uppmana era gäster att pröva era goda 

sallader och övriga vegetariska rätter på måndagar så lovar jag att varje månad skänka 500 

kronor till Världsnaturfondens arbete med att stoppa regnskogsskövling.” 

SMMI:s Jonas Norberg och Monica Engström debatterade samma vecka i tidningarna City 

Skåne och Arbetarbladet om vikten av mer vegetarisk mat i tv:s matlagningsprogram: 

http://arbetarbladet.se/torget/1.5697132-satsa-pa-vegokott-i-tv-rutan- 
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Vegofest i Örebro i april 

Lördagen den 27 april hålls det öppen vegofest i Örebro.  

”Vegofesten är en dag för miljö, hälsa, djurrätt och 

matglädje. En dag att utforska vegansk mat på djupet! Här 

kan du möta spännande människor och företag i vår 

mässhall, höra underbar livemusik, gå en 

matlagningsworkshop, lyssna på föreläsare, kika på 

konstverk, äta i vår egna eko-vego-restaurang och bara 

njuta. Barnen har ett eget rum med underhållning! 

Vegofesten är inte bara till för vegetarianer, det är en fest 

för alla!” skriver arrangörerna på hemsidan. 

SMMI medverkar med bokbord och informationsspridning 

under Vegofesten. 

Programinformation finns på: 

http://www.vegofesten.se/program 

 

 

Engagera dig i arrangörsgruppen för Vegoforum i Stockholm (25 maj) 

För andra året i rad arrangerar Svensk mat- och miljöinformation och ABF Stockholm 

Vegoforum på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41. Årets forum äger rum lördagen den 25 

maj. Syftet med Vegoforum är att lyfta upp 

köttkonsumtionens problematik på den politiska 

agendan och öka allmänhetens kunskap om 

frågor kopplade till köttkonsumtion och 

vegetarianism. 

Gå in på Vegoforums Facebooksida för att läsa 

den senaste informationen om arrangemanget: 

http://www.facebook.com/events/436541169766206/?fref=ts. Och läs om förra årets 

Vegoforum på http://vegoforum.se – hemsidan kommer efterhand att uppdateras med 

information om och program för årets forum. 

Vill du engagera dig i arbetsgruppen som arrangerar Vegoforum? E-posta till 

vegoforum@smmi.nu 
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Välkomna till SMMI:s årsmöte den 14 april – för alla medlemmar 

              …och ööppppeenn  ffiillmmvviissnniinngg  efteråt! 

Missa inte Svensk mat- och miljöinformations årsmöte den 14 april. Och missa inte heller 

visningen av den uppmärksammade filmen Vårt dagliga bröd i lokalen direkt efter mötet, 

klockan 16.30! 

 

Tid för årsmötet 

Söndagen den 14 april kl 14.30-16.30 

 

Tid för filmvisningen 

Söndagen den 14 april kl 16.30 

 

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 31 

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. 

 

Anmälan 

Anmäl dig till årsmötet senast den 7 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 

mailto:contact@smmi.nu
mailto:contact@smmi.nu
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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 i Almedalen 

SMMI kommer att medverka med två 

programpunkter på Almedalsveckan i Visby 

i sommar. Den 2 och den 4 juli kommer vi 

att diskutera köttskatt respektive 

övergödning med inbjudna gäster i 

Högskolan på Gotlands lokaler. 

Hör av er till contact@smmi.nu om ni vill 

hänga med oss till Visby! 

 

Glöm inte att förnya ditt medlemskap i SMMI 

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. 

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 150 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 
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