
 

 

 
Verksamhetsberättelse 2015-2016 

 
Omställningsnätverkets verksamhetsår löper mellan augusti och juli och detta har varit föreningens 
andra hela verksamhetsår. Många spännande processer och samarbeten har startat under året. 
Föreningen haft tre arbetsgrupper,  inre omställning , kommunikation  samt utbildning . Årsmötet hölls i 
Undersåker i november 2015. Medlemsavgiften är 100 kr.  

 

STYRELSE OCH MÖTEN 
 

Under perioden har sex protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelse/kärngrupp har bestått av: 
 

Anton Andreasson, Alingsås 
Hanna Hallén, Halmstad 
Pella Thiel, Värmdö (ordförande)  
Peter Hagerrot, Järna 
Mikael Vallström, Söderhamn  
Peo Eriksson, Östersund  
Stephen Hinton, Stockholm 
Susanne Velander Vretare, Hörby (kassör)  
Åsa Ringström, Skattungbyn 
David Bennett, Stockholm 

 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen möts framförallt genom Skype. Här ett 
sällsynt fysiskt möte. Peter Hagerrot, Åsa Ringström, 
Stephen Hinton, Pella Thiel, Oscar Kjellberg och 
Amanda Martling.  



Omställningskonferens 2015  - Hylla Myllan!  
Årsmötet 2015 hölls i samarbete med Åre Sustainability Summit där Omställningsnätverket deltog med 
en mycket välbesökt och uppskattad seminarieserie som vi kallade Hylla Myllan, för att uppmärksamma 
FN:s International Year of Soil. Årsmötet var i Undersåker. 

 
Deltagare vid Hylla Myllan i Undersåker nov 2015. 

 
 
  

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 för att hålla en träningsgrupp 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 
Facebooksidan https://www.facebook.com/omstallning.net/ har fått fler aktiva skribenter under det 
gångna verksamhetsåret och har sedan en tid mer aktivitet än vår egen community på Omställning.net.  



 
Bloggen på omställning.net har levt vidare, med cirka ett inlägg i månaden. Inläggen handlar ofta om vår 
verksamhet, reflektioner kring omställning samt berättelser från lokala initiativ. Även i år söker vi fler 
skribenter till bloggen. 
 
Vi har skickat ut nyhetsbrev ett antal gånger, dessa går till 4684 prenumeranter. De två senaste 
nyhetsbreven har skett mha ett nytt system där vi också lyckats snygga till utseendet lite, enligt vår egen 
grafiska profil. 

 
På Omställning.net finns nu 4 468 medlemmar samt ytterligare ett par hundra som enbart har skrivit upp 
sig på nyhetsbrevet (och alltså inte har registrerat något konto). Av totalt ca 130 grupper är det tyvärr 
bara 20 st som haft aktivitet sedan maj 2016. Förhoppningsvis har dessa omställningsgrupper 
onlineaktivitet i andra fora istället. 

 

Utbildning 
Utbildningsgruppens kärngrupp består av Jesaia Lowejko, Peter Hagerrot, Annie Bergman och Peo 
Eriksson, har under året haft fyra skype-möten. Kärngruppen har diskuterat sin roll och hur de ska kunna 
stötta utbildarna. Vi har erbjudits stående notisplats i Fria Tidningen för att marknadsföra våra 
kursmöjligheter. Notisplatsen används nu för att människor ska hitta in till omställning.net. Vi har också 
svarat på inkomna frågor om utbildning från hemsidan. 

 
Omställningsnätverkets utbildare är 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, Giséla Linde (Åland), Hillevi Helmfrid, 
Jan Forsmark och Peter Hagerrot. 
 
Under perioden har grundkursen (Transition Launch) hållits vid fyra tillfällen: 
 



Åland sep 2015 (Finlands första!) 
Växjö okt 2015 
Nacka april 2016  
Sambruket Sösdala, Skåne maj 2016  
 

 
Grundkursen i Växjö okt 2015. 
 
 

SAMVERKAN  

Transition Network  
Stephen Hinton deltog i Transition Networks möte för nationella hubbar, som hölls i England sep 2015. 
Steve har under året deltagit i TN:s arbetsgrupp för organisationsutveckling (OCD). 

Holma Folkhögskola 
Efter åtta år av ansökningar har Holma folkhögskola i Skåne kommit igång. Skolan drivs av en förening 
där Omställningsverket är medlem tillsammans med  Biodynamiska föreningen, Framtiden i Våra 
Händer, Permakultur Sverige, Sambruket i Sösdalabygden, Skånes Kärngårdsförening, Förbundet 
organisk-biologisk odling och Skogsträdgårdens Vänner. Kurser är from hösten 2016 Stadsodlings- och 
Skogträdgårdskurs, allmän linje med omställningsprofil, Resilient entreprenörskap. 
 
I Föreningen Holma folkhögskolas styrelse representeras Omställningsnätverket av Anders Ohlsson 
från Landskrona, folkhögskolelärare på Albins folkhögskola. Anders ersättare i styrelsen är Anna 
Eklund från Helsingborg, miljöekonom och projektledare med stort patos för det ekologiska jordbruket.  
 

ECOLISE - European network for Community-led Action on Climate 
Change and Sustainability 
Omställningnätverket är medlem i ECOLISE som består av Ekokommuner, omställnings- och 
Permakulturinitiativ samt ekobyar i Europa. Peter Hagerrot representerade oss på organisationens 



andra kongress i Rotterdam i februari. ECOLISE har deltagit på flera internationella arenor under 2015, 
bl a COP 21. Man medverkade även till en bokproduktion; Permaculture and climate change adaption, 
gemensamma utbildningsinitiativ, planering för en särskild Ecolisedag runt om i Europa. Ett annat 
huvudsyfte är verka med hjälp av “non-lobbying” dvs att visa fram trovärdiga “glokala” sociala projekt i 
EU-sammanhang, bland annat förbereds ansökningar ur EU:s sociala fond.  
 
 

 
Verksamhet vid Holma Folkhögskola 

 

Studiefrämjandet 
Vi har haft en dialog med Studiefrämjandet för att stärka samarbetet inom folkbildning för omställning 
mellan organisationerna vilket har lett fram till ett samverkansavtal.  Det utesluter inte samverkan med 
andra studieförbund men ger oss möjligheter till utökad verksamhet tillsammans med Studiefrämjandet.  
 

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. Dialogen med Hela Sverige ska leva har 
fortsatt och en grupp har tillsatts för att utforma samverkan mellan organisationerna.  

Almedalen 
För tredje året i rad medverkade Omställningsnätverket tillsammans med, projektet REALS i Almedalens 
Goda Samtal, i år med tre seminarier samt även tillsammans med Ekobanken kring framtidens jordbruk. 
Almedalen ger fantastiska möjlighter för nätverkande och vi ser fram emot  ytterligare lyfta 
omställningsfrågor även tillsammans med Studiefrämjandet, Hela Sverige Ska Leva.  

 

http://permanentpublications.co.uk/port/permaculture-and-climate-change-adaption-inspiring-ecological-social-economic-and-cultural-responses-for-resilience-and-transformation-by-thomas-henfrey-and-gil-penha-lopes/
http://permanentpublications.co.uk/port/permaculture-and-climate-change-adaption-inspiring-ecological-social-economic-and-cultural-responses-for-resilience-and-transformation-by-thomas-henfrey-and-gil-penha-lopes/


One year in Transition  
Äntligen är vi igång med kursen, Ett År i Omställning. Huvudman för kursen är  Eskilstuna folkhögskola 
men vi samverkar även med bl a Environmental Humanities på Linköpings Universitet. Kursen är 
uppdelad på fyra veckor under ett år och har sitt centrum i Järna med möjlighet att besöka andra 
spännande omställningsorter, denna gång Stjärnsund i Dalarna.  
One Year in Transition (1YT) är en lärlingsutbildning i personlig och social förändring för unga som 
Isabel Carlisle genom Transition Network arbetar med i England. Vår kurs står dock öppen för alla 
åldrar. Peter Hagerrot har för Omställningsnätverkets räkning nätverkat med olika organisationer i 
Sverige och omställningsgrupper i andra europeiska länder för att bygga den svenska utbildningen. I 
lärarteamet ingår Emilia Rekestad, Pella Thiel, Stuart Pledger och Pernilla Fogelström.  ON har fått ett 
mindre bidrag från Transition Network för detta arbete. Även Omställning Järna har fått ett bidrag på 
£2000 från Peo Yeos, Rainmaker Foundation i England för hjälpa oss att komma igång. 

 

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. 

 

Övriga aktiviteter 
Omställningsnätverket har deltagit i många sammanhang under året, bl a  
 
Climate Existence - konferens i Sigtuna i april med workshop i inre omställning. 
Jamtlis vårmarknad i Östersund - där Omställningsnätverket arrangerade en rad seminarier som en 
fortsättning av Hylla Myllan-temat. 
REALS-konferensen In Transition for Sustainability, Järna 
Nordic Transition Camp på Mundekulla 

 
 

 


