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Två maxade SMMI-månader sedan sist
Mars och april har varit två intensiva månader för Svensk mat- och miljöinformation. Vi har
haft ett antal debattartiklar publicerade i pressen, vi har hållit föredrag om matens
miljöpåverkan för företaget Cinnober i Stockholm, arrangerat
Vegoforum på ABF-huset i Stockholm och hållit den stora festen
Surf Party Extravaganza på kulturhuset Cyklopen.
Vegoforum den 28 mars nådde troligen besökarrekord även detta
år. ABF-huset på Sveavägen i Stockholm var fullt av utställare,
föredragshållare och nyfikna gäster. För er som missade forumet
finns filminspelningar från de olika föredragen och diskussionerna
att ta del av på Youtube. Gå in på:
https://www.youtube.com/watch?v=tH3qg9juGhk&list=PLYN7zHlnZ5RUBqGkVlsdhMid4lvI1
G3Zu, så får du upp ett flöde med filmer.
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SMMI har under
mars och april haft
artiklar införda på
debattplats i
tidningarna ETC
Göteborg och
Piteå-Tidningen –
samt på DN Debatt,
där vi replikerade
på en debattartikel
som bland annat
förespråkade
avvecklad betesrätt och sänkta miljöskatter för att stärka den
svenska komjölksindustrins konkurrenskraft. Vi har även
intervjuats på ett temauppslag om den nya vegetariska vågen i
tidningen Dagens Industri.
På vår facebooksida, https://www.facebook.com/smmi.nu/,
kan ni se länkar till de olika artiklarna.
På Facebook (https://www.facebook.com/events/377222829124105/) och på Flickr
(https://www.flickr.com/photos/11065073@N07/sets/72157649592860523/) kan ni även ta
del av bilderna från vår fina fest på Cyklopen den 11 april.
Nu börjar i stället nedräkningen till sommarens SMMI-aktiviteter i Almedalen – se
informationen nedan i nyhetsbrevet.
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Kom på medlems- och arbetsgruppsmöte!
Söndagen den 10 maj håller SMMI nationellt möte för alla
medlemmar och arbetsgruppsaktiva i organisationen
runtom i Sverige. Mötet hålls klockan 13.30 på Cyklopen
på Magelungsvägen 170 i Högdalen i Stockholm (karta:
http://www.cyklopen.se/hitta-till-oss/), där
vegomatlagningskollektivet Eskils vänner serverar brunch
från klockan 12 den dagen.
Dyk gärna upp då, alla som läser detta! Ibland kan det vara glest
med aktiviteter för alla som inte redan är engagerade – det här är ett
tillfälle att både haka på befintliga SMMI-kampanjer och komma med egna förslag på
framtida projekt.
Reseersättning är möjlig för er som håller till i andra delar av Sverige än 08-området. Hör av
er till contact@smmi.nu om det. Och föranmäl er gärna till den adressen oavsett, för det kan
vara bra att ha upprättat kontakt om det skulle bli några ändringar i sista stund.
Hoppas vi ses den 10:e!

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!
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Följ med SMMI till Almedalen på Gotland i sommar
I likhet med tidigare
år kommer Svensk
mat- och
miljöinformation att
medverka på
Almedalsveckan på
Gotland i sommar.
Evenemanget, som
tidigare gick under
namnet
Politikerveckan,
brukar beskrivas som
Sveriges största
politiska mötesplats.
SMMI hyr en lägenhet i Visby mellan den 28 juni och den 5 juli. Lägenheten blir vår sovplats
och den bas vi utgår ifrån när vi genomför informationsspridningsaktiviteter, deltar i
seminarier och pratar med folk på stan.
Vill du följa med oss till Gotland? Hör av dig till contact@smmi.nu. SMMI har möjlighet att
bekosta ett antal båtresor, och övernattning i lägenheten kostar inte den enskilde deltagaren
något. Så länge det finns plats och vi hinner boka båtplats innan det är fullt är det bara roligt
med nya ansikten!
Bilden ovan är från förra årets SMMI-aktiviteter i Almedalen.

Nyvald styrelse för Svensk mat- och miljöinformation
Den 29 mars höll SMMI sitt årsmöte på Södermalm i Stockholm. En
ny styrelse för verksamhetsåret 2015 valdes, med ledamöter från
Stockholm och Göteborg. Styrelsen för organisationen utgörs nu av:
Sanna Ekedahl, Joakim Ivarsson, Per-Anders Jande, Mathilda
Jerenius, Toivo Jokkala, Mia Steen och Maja Wiberger
samt av tre suppleanter:
Karolina Tegelaar (1:a suppleant), Monica Engstöm (2:a suppleant) och Pernilla Berg (3:e
suppleant).
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Glöm inte att förnya ditt medlemskap i SMMI
Nu börjar det bli hög tid att betala in medlemsavgiften till
Svensk mat- och miljöinformation för 2015 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.
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.
Väl mött 2015!

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