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Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation	  och	  Vegonorm	  i	  Almedalen	  

Första	  veckan	  i	  juli	  åkte	  en	  SMMI-‐delegation	  på	  
16	  personer	  med	  kampanjen	  Vegonorm	  till	  
Almedalsveckan	  i	  Visby.	  Där	  anordnade	  vi	  sex	  
programpunkter	  och	  en	  presskonferens	  samt	  
deltog	  i	  två	  panelsamtal	  och	  en	  workshop	  
anordnade	  av	  andra	  organisationer.	  

På	  stan	  pratade	  vi	  med	  folk	  och	  samlade	  in	  namn	  
för	  att	  regeringen	  ska	  stötta	  och	  uppmuntra	  
offentliga	  verksamheter	  i	  deras	  arbete	  med	  att	  
dra	  ner	  på	  köttkonsumtionen.	  Vi	  fick	  väldigt	  
mycket	  positiv	  respons.	  

Under	  hösten	  kommer	  vi	  att	  lämna	  över	  namnen	  
till	  regeringen.	  Du	  kan	  fortfarande	  skriva	  under	  
via	  webben:	  

http://vegonorm.se/namninsamling-‐for-‐
vegonorm/	  

Ta	  del	  av	  några	  av	  bilderna	  från	  våra	  aktiviteter	  

Chefen	  för	  Stockholm	  Resilience	  Centre	  
Johan	  Rockström,	  här	  tillsammans	  med	  
Vegonorms	  maskot	  Vegomårran.	  
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under	  Almedalsveckan	  genom	  att	  klicka	  på	  länkarna	  nedan.	  Fotona	  är	  –	  när	  inget	  annat	  
anges	  –	  tagna	  av	  Martin	  Smedjeback.	  

https://www.flickr.com/photos/145005004@N02/	  

https://www.flickr.com/photos/11065073@N07/albums/72157670172356562	  

https://www.onlineinsgram.com/tag/vegonorm	  

https://www.onlineinsgram.com/tag/vegodalen	  

	  
	  
Årets	  vegonormerare	  utsedda	  

Under	  Almedalsveckan	  delade	  Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation	  och	  Vegonormnätverket	  för	  
första	  gången	  ut	  priset	  Årets	  vegonormerare.	  Priset	  går	  till	  den	  person	  och	  den	  organisation	  
som	  gjort	  mest	  för	  att	  främja	  vegetarisk	  mat	  under	  det	  gångna	  året.	  

Årets	  vegonormerare	  i	  kategorin	  privatperson	  är	  youtubaren	  Therese	  Lindgren,	  med	  
motiveringen:	  

För	  att	  genom	  sociala	  medier	  inspirera	  folk	  till	  en	  vegansk	  livsstil.	  Via	  sina	  kanaler	  på	  
Youtube	  och	  Instagram	  når	  Therese	  ut	  till	  många,	  främst	  unga,	  människor	  som	  får	  
chansen	  att	  följa	  hennes	  resa	  mot	  veganism.	  Genom	  känslosamma	  inlägg	  informerar	  
Therese	  om	  djurens	  situation	  och	  ger	  tips	  på	  såväl	  god	  mat	  som	  skönhetsprodukter	  
som	  är	  cruelty	  free.	  

Årets	  vegonormerare	  i	  kategorin	  organisationer	  är	  Djurrättsalliansen,	  med	  motiveringen:	  

För	  att	  vara	  en	  pionjär	  i	  att	  
inspirera	  och	  utmana	  till	  
vegoval.	  Djurrättsalliansen	  
var	  först	  i	  Sverige	  med	  att	  
anordna	  vegomässor,	  ett	  
fenomen	  som	  nu	  har	  spritt	  
sig	  till	  flera	  orter	  och	  
organisationer.	  
Vegomässan,	  som	  i	  år	  har	  
anordnats	  tio	  gånger,	  har	  
öppnat	  ögon	  på	  tusentals	  
människor	  för	  den	  
fantastiskt	  goda	  mat	  som	  
kommer	  från	  växtriket.	  
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Djurrättsalliansens	  dokumentation	  av	  förhållanden	  inom	  djurindustrin	  har	  svarat	  på	  
frågan	  varför	  välja	  veganskt	  och	  genom	  Veganutmaningen	  har	  de	  visat	  hur.	  
Veganutmaningen	  har	  genom	  kreativa	  recept,	  hjälpsamma	  råd	  och	  vego-‐inspiration	  
hjälpt	  de	  människor	  som	  velat	  pröva	  vegansk	  mat.	  

	  

SMMI	  fortsätter	  ta	  debatten	  

Under	  sommaren	  har	  Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation	  
publicerat	  debattartiklar	  i	  ett	  flertal	  tidningar,	  bland	  annat	  
här:	  

http://www.fria.nu/artikel/123686	  

http://www.ostrasmaland.se/insandare-‐debatt/bejaka-‐
vegonormen-‐i-‐almedalen/	  

http://arbetet.se/2016/06/27/sex-‐skal-‐for-‐vegonorm-‐i-‐
almedalen/	  

http://www.blt.se/din-‐asikt/vi-‐kan-‐bryta-‐kottnormen/	  

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/vi-‐kan-‐
bryta-‐kottnormen	  

	  

Missa	  inte	  SMMI	  på	  höstens	  mässor!	  

Den	  3	  september	  deltog	  SMMI	  på	  Vegomässan	  i	  
Stockholm.	  Under	  hösten	  kommer	  Svensk	  mat-‐	  och	  
miljöinformation	  att	  medverka	  på	  flera	  mässor	  och	  event.	  
Hittills	  inplanerade	  är:	  

15	  oktober:	  Vegfest	  Västerås	  
https://www.facebook.com/events/1772329823044218/	  

5-‐6	  november:	  Vegovision	  
https://www.facebook.com/events/1608796489442461/	  

3	  december:	  Djurens	  Rätt	  Örebros	  julfest	  
https://www.facebook.com/events/1589121211392660/	  

Vill	  du	  vara	  volontär	  vid	  vårt	  infobord?	  Hör	  av	  dig	  till	  contact@smmi.nu!	  
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Arbeta	  för	  en	  vegonorm	  

Kampanjen	  Vegonorm	  växer	  och	  vi	  välkomnar	  alla	  som	  vill	  vara	  med	  och	  
utbyta	  erfarenheter	  om	  sitt	  arbete	  med	  att	  införa	  vegomat	  som	  standard	  
på	  en	  arbetsplats,	  skola,	  företag	  eller	  kommun	  till	  vårt	  vegonormnätverk.	  
Du	  kan	  också	  vara	  med	  och	  skapa	  uppmärksamhet	  kring	  kampanjen	  
nationellt	  och	  internationellt.	  Hör	  av	  dig	  till	  info@vegonorm.se!	  

	  

Gilla	  Vegonorm	  på	  Facebook!	  

Vegonorm	  lägger	  upp	  massor	  av	  peppande	  vegonyheter	  på	  Facebook	  varje	  dag.	  Gilla	  sidan	  
och	  få	  nyheterna	  i	  ditt	  flöde,	  dela	  och	  inspirera	  andra!	  Enkel	  vardagsaktivism	  som	  kan	  göra	  
mycket.	  
	  
https://www.facebook.com/vegonorm/	  
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Arbetsgrupp	  för	  köttskatt	  

Vår	  arbetsgrupp	  för	  köttskatt	  kommer	  under	  hösten	  att	  fokusera	  på	  lobbying	  mot	  regering	  
och	  riksdag.	  Gillar	  du	  att	  prata	  med	  politiker	  är	  du	  varmt	  välkommen	  att	  gå	  med	  i	  
arbetsgruppen.	  Hör	  av	  dig	  till	  contact@smmi.nu!	  

	  

Beställ	  material	  i	  SMMI-‐shoppen	  

Det	  finns	  alltid	  fina	  produkter	  att	  köpa	  i	  SMMI:s	  
webbshop.	  Där	  hittar	  du	  bland	  annat	  tygkassar,	  
klistermärken,	  vykort,	  informationsblad	  och	  
broschyrer.	  Gå	  in	  på:	  

http://smmi.nu/stod-‐oss/bestall-‐material/	  

	  

Rapport	  från	  SMMI:s	  styrelsemöte	  den	  1	  september	  

Torsdagen	  den	  1	  september	  höll	  SMMI	  styrelsemöte	  i	  Stockholm.	  
Det	  beslutades	  att	  vi	  även	  inför	  nästa	  år	  ska	  ansöka	  om	  
verksamhetsstöd	  från	  Konsumentverket.	  Styrelsen	  beslutade	  
även	  om	  ramar	  för	  lokal-‐	  och	  boendebokning	  inför	  
Almedalsveckan	  på	  Gotland	  2017.	  

En	  ny	  hemsidesform	  och	  grafisk	  profil	  för	  SMMI	  är	  under	  
utveckling,	  och	  styrelsen	  gav	  grönt	  ljus	  för	  den	  anlitade	  
webbmakaren/formgivaren	  att	  fortsätta	  det	  påbörjade	  arbetet.	  

I	  övrigt	  diskuterades	  arrangemanget	  Vegoforum	  nästa	  år	  –	  då	  för	  övrigt	  SMMI	  firar	  sin	  
tioårsdag	  –	  och	  huruvida	  vi	  ska	  satsa	  på	  ett	  sammanhållet	  arrangemang	  även	  det	  året,	  eller	  
om	  vi	  snarare	  ska	  satsa	  på	  en	  serie	  fristående	  föredrag	  på	  olika	  arenor.	  Ett	  särskilt	  möte	  
kommer	  att	  hållas	  om	  saken.	  

	  

Nationellt	  medlemsmöte	  för	  SMMI	  den	  13	  november	  

Söndagen	  den	  13	  november	  klockan	  12.00–16.00	  i	  Stockholm	  har	  vi	  nationellt	  medlemsmöte	  
för	  Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation,	  dit	  alla	  medlemmar	  är	  välkomna.	  Från	  klockan	  11	  
bjuder	  vi	  på	  brunch.	  Skicka	  ett	  e-‐postbrev	  till	  contact@smmi.nu	  om	  du	  vill	  komma!	  Vi	  betalar	  
resan	  från	  andra	  delar	  av	  landet	  än	  Stockholm	  om	  ni	  anmäler	  er	  senast	  en	  månad	  i	  förväg.	  
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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!	  

	  

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.	  
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