Verksamhetsberättelse för Omställningsnätverket 2014  2015
Under Omställningsnätverkets första hela verksamhetsår har vi fokuserat på att bygga upp
kommunikationen internt och externt samt skapa en grund för fler utbildningar. Under året
har föreningen haft tre arbetsgrupper, i
nre omställning,
kommunikation
samt 
utbildning.
Föreningen höll sitt första årsmöte i Göteborg i oktober 2014 och ett extra årsmöte i Malmö i
maj 2015. Omställningsnätverkets verksamhetsår löper mellan augusti och juli. Medlem i
föreningen blir man genom att registrera medlemskap i sin profil på omställning.net.
Medlemsavgift är frivillig. Föreningen har 76 medlemmar (151104).

STYRELSE OCH MÖTEN
Under perioden har nio protokollförda styrelsemöten hållits.
Styrelse/kärngrupp har bestått av:
Amanda Martling, Göteborg
Anton Andreasson, Alingsås
Colm O Ciarnain, Tranås
Hanna Hallén, Halmstad
Oscar Kjellberg, Stockholm
Pella Thiel, Värmdö (ordförande)
Peter Hagerrot, Järna
Stephen Hinton, Stockholm
Susanne Velander Vretare, Hörby (kassör)
Åsa Ringström, Skattungbyn
Omställningskonferens 2014
hölls i Göteborg i oktober, arrangerad av Studiefrämjandet och Omställning Göteborg.
Frances Northrop deltog och presenterade Transition Networks arbete med REconomy. Ett
Open Space hölls för att bland annat diskutera föreningens fortsatta verksamhet.
Konferensen inkluderade Omställningsnätverket första årsmöte.
Omställningskonferens 2015
I Malmö i maj hölls en omställningskonferens arrangerad av Studiefrämjandet. Cristiano
Bottone (Italien), Tanja Aertebjerg (Danmark) och Ralph Boelke (Belgien) deltog som
representanter för Transition Network . Under konferensen hölls ett extra årsmöte för att
fastslå stadgeändringar.

ARBETSGRUPPER

Inre omställning
Kärngruppen för inre omställning har haft kontinuerliga telefonmöten under året. Vi
arrangerade ett fysiskt möte för att skapa ett nätverk i januari 2015 på Sörby naturhälsogård
i Halland. Två veckor senare ordnades en kurs i Aktivt hopp utifrån Joanna Macys arbete i
Kalmar. I april ordnades en helg med Debbie Warrener från omställningsrörelsen i England
på Greenstones kursgård i Bohuslän, där 23 personer deltog. Under helgen fokuserades på
inre omställning med stort fokus på naturkontakt, personlig hållbarhet och att förebygga
utmattning. Mötet med Debbie var så inspirerande att vi bjöd henne till Sverige igen, i
oktober på Sörby naturhälsogård med 18 deltagare. Gruppen planerar för en träningsgrupp
med Debbie med tre träffar under 2016. Sommaren 2015 var 40 personer med på mejllistan
för arbetsgruppen för inre omställning. Kärngruppen har bestått av Amanda Martling,
Liselotte Bergenzaun Abel, Ulrika Persson och Maria Berdén Evertsson. Ulrika har varit vår
internationella kontaktperson.
Kommunikation
Under året startades facebooksidan h
ttps://www.facebook.com/omstallning.net/
som ökar
stadigt och gillas av 1 153 personer (151031).
En blogg startade i augusti 2014 på omställning.net, den har haft i snitt ett inlägg i månaden.
Vi har skickat ut nyhetsbrev ett antal gånger som går till 4470 prenumeranter.
På Omställning.net finns nu 117 olika grupper av varierande storlek och aktivitet och 4 249
personer har registrerat en profil.
Utbildning
Under året har vi satsat på att bygga upp en organisation för att kunna hålla fler grundkurser
i omställning, främst genom en 
Train the Trainerskurs.
I november 2014 arrangerades en
kurs för att utbilda utbildare av grundkursen. Den hölls av Omställning Alingsås (som
passade på att fylla 5 år) med stöd av HSSL och Studiefrämjandet. Naresh Giangrande,
Sophy Banks och Tara Notenbomer från Transition Network höll kursen med hjälp av Hillevi
Helmfrid och deltagare var:
Liselotte Abel, Annie Bergman, Jesaia Lowejko, Elinor Askmar, Robert Gustavsson, Hanna
Arnesson, Peo Eriksson, Pella Thiel, Emilia Rekestad, Niklas Högberg, Stephen Hinton,
Ylva Lundin, Sofi Håkansson, Amanda Martling, Bjarne GantzelPedersen (Danmark),
Noémie Cheval (Belgien) och Giséla Linde (Åland).
De svenska deltagarna (och Giséla) utgör nu Omställningsnätverkets utbildningsgrupp
tillsammans med Hillevi Helmfrid, Jan Forsmark och Peter Hagerrot som är utbildade sedan
tidigare. Utbildningsgruppen har en kärngrupp där Jesaia Lowejko, Annie Bergman och Peo
Eriksson sitter.

Thrive
. I samband med Train the Trainers hölls även en Thrivekurs i Åsbro av Naresh och
Tara med hjälp av Elinor Askmar, arrangerad av Länsbygderådet i Örebro, Studiefrämjandet
och Leader Bergslagen resp Mellansjölandet.
Grundkurser
Alingsås sep 2014
Nora okt 2014
Kalmar nov 2014
Lund mars 2015
Västerås april 2015
Halmstad maj 2015  grundkurs med målgrupp kulturarbetare. väldigt lyckat resultat,
Omställning Halmstad fylldes på med flera kulturarbetande medlemmar!

SAMVERKAN
Transition Network
Stephen Hinton och Pella Thiel deltog i Transition Networks möte för nationella hubbar, som
hölls i Danmark sep 2014. Under mötet deltog vi i en konfliktlösningsprocess med Jan
Forsmark och Anna Haraldson Jensen från Hela Sverige ska Leva. Steve (och delvis Pella)
har under året deltagit i TN:s arbetsgrupp för organisationsutveckling (WIAH).
Hela Sverige ska Leva
Hela Sverige ska Leva är ansvariga för den svenska hubben i Transition Network genom en
Memorandum of Understanding med Transition Network. Vi träffade HSSL den 3 juni för att
diskutera samverkan. Mötet beslutade att träffas igen inom 6 månader då HSSL vet vad de
vill så vi kan skissa på vidare samverkan.
Almedalen
Sist i verksamhetsåret var Omställningsnätverkets aktiviteter i Almedalen. Peter Hagerrot,
Emilia Rekestad, Amanda Martling och Pella Thiel var med och höll i flera seminarier
tillsammans med Permakultur i Sverige/REALS under rubriken “
Behövs inre omställning för
att lösa dagens socioekologiska utmaningar?”Vi var medarrangörer till 
Ecocidelagstiftning
som hävstång för hållbara investeringsflöden 
tillsammans med Ekobanken och End Ecocide
Sweden, samt 
När “Planetary Boundaries” inte räcker som berättelse m
ed Ekobanken och
Cemus.
One year in Transition
One Year in Transition (1YT) är en lärlingsutbildning i personlig och social förändring för
unga som Transition Network arbetar med i England. Peter Hagerrot har för
Omställningsnätverkets räkning nätverkat med olika organisationer i Sverige och
omställningsgrupper i andra europeiska länder för att bygga upp en liknande utbildning i
Sverige. Vi har fått ett mindre bidrag från Transition Network för detta arbete.

Landets Fria Tidning
LFT har varje vecka ett uppslag med reportage från omställningsaktiviteter och ett
kalendarium. Flera från Omställningsnätverket skriver också krönikor för LFT och vi har
mottagit ekonomiskt stöd genom tidningen.
Kyrkoaktion inför valet 2014
Inför valet skrev vi en insändare om behovet av klimatåtgärder och andra samhällsmål än
ekonomisk tillväxt. Insändaren skrevs under av en rad kyrkliga företrädare, inklusive
ärkebiskopen, Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen och Bo Forsberg, Diakonia, samt
lokala representanter från kyrkor och omställningsrörelsen. Insändaren publicerades i flera
tidningar runt om i landet veckorna innan valet.

