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28 mars: Vegoforum i Stockholm slår åter upp portarna!
För fjärde 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 28 mars.
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 2015 läggs upp lite före forumet. Men ni kan följa
framväxten av programmet på forumets facebooksida:
https://www.facebook.com/events/573719209395850/?ref_newsfeed_story_type=regular
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Foto: Evan-Amos/Wikimedia Commons

Maten #1
och miljön

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.
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 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.

Välkomna till SMMI:s årsmöte den 29 mars – för alla medlemmar
Foto: Slarre/Wikimedia Commons

Missa inte Svensk mat- och miljöinformations
årsmöte den 29 mars, dagen efter Vegoforum – en
möjlighet att träffa andra medlemmar och prata om
året som gått och året som kommer.
Tid för årsmötet
Söndagen den 29 mars kl 13.00
Plats
Skrapan, Södermalm, Götgatan 78 – Stockholm
(T-Medborgarplatsen eller T-Skanstull), våning 21.
Samling i entrén på bottenplan - ring tel 073-581 99 84
eller 070-574 59 77 om ni vill ha hjälp att hitta eller
behöver bli uppmötta senare
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Årsmöteslokal.

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 15
mars). 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 till årsmötet
Anmäl din närvaro senast den 22 mars, 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-stödfest i Stockholm den 11 april – haka på festgruppen!
Svensk mat- och miljöinformation kommer att ha en stödfest på kulturhuset Cyklopen i
Högdalen i Stockholm 11 april. Häng gärna med på ett hörn i festplaneringsgruppen, och
hjälp till att göra detta till en riktigt kul tillställning! Kontakta Per-Anders Jande på e-adress
jande@smmi.nu, tel 073-891 07 27.
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Glöm inte att förnya ditt medlemskap i SMMI
Nu börjar det bli dags att betala in medlemsavgiften till Svensk mat- och miljöinformation för
2015. 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.
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 ebrev 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
.

Var med och bilda nya arbets- och lokalgrupper i SMMI!
Svensk mat- och miljöinformation har i dagsläget lokal
verksamhet i Stockholm och Göteborg samt specifika
arbetsgrupper för Köttskatt nu-kampanjen och för det
årliga arrangemanget Vegoforum. Men vi vill gärna vidga
verksamheten!
Finns det någon underprioriterad aspekt av matens
miljöpåverkan (mejeriindustrin, räkuppfödning, fiske,
regnskog, något annat) som du skulle vilja arbeta närmare
med och dra igång en grupp runt? Eller vill du starta en
lokalgrupp på din ort? Tveka inte att kontakta oss på
contact@smmi.nu eller tel 073-581 99 84, så kan vi
tillsammans diskutera hur vi kan gå vidare med uppslaget.

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

