
 

 

Verksamhetsberättelse Omställningsnätverket 2016-2017 
  
Omställningsnätverkets verksamhetsår löper mellan augusti och juli. Detta har varit föreningens tredje 
hela verksamhetsår. Många spännande processer och samarbeten har startat under året. Föreningen 
har haft tre arbetsgrupper men egentlig aktivitet endast i arbetsgruppen för inre omställning. 
Grupperna för  kommunikation och utbildning har varit vilande. Årsmötet hölls i Falun i september 
2016. Medlemsavgiften är 100 kr. Föreningen har 235 medlemmar. 
  

STYRELSE OCH MÖTEN 
Under perioden har 8 protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelse/kärngrupp har bestått av: 
Anton Andreasson, Alingsås 
Annie Bergman, Ängsbacka 
Pella Thiel, Värmdö (ordförande) 
Peter Hagerrot, Järna 
Mikael Vallström, Söderhamn 
Peo Eriksson, Östersund 
Stephen Hinton, Stockholm 
Susanne Velander Vretare, Hörby (kassör) 
Ylva Lundkvist Fridh, Stjärnsund 
David Bennett, Stockholm 
  
Styrelsen möts framförallt genom Skype.  
 

 
Styrelsen vid ett sällsynt fysiskt möte på Omställningskonferensen i Falun: Ylva, David, Peo, Mikael, Pella, 
Susanne och Stephen. 
  



 

 

Omställningskonferens 2016 i Falun 23-25 september 
Omställning Falun med Bernt Lindberg i spetsen, tillsammans med en rad lokala och regionala 
organisationer, genomförde 2016 års konferens med fokus på civilsamhällets och kulturens roll i 
omställningen. Konferensen samlade ca 60 personer och genomfördes i samband med två andra 
arrangemang, hållbarhetsfestivalen HåFFA och seminariet "Kultur som fredskraft".  
  

ARBETSGRUPPER 

Inre omställning 
2016 initierades ett samarbete med Debbie Warrener från England som sedan dess har varit i Sverige 
ett antal gånger för att hålla i kurser och träffar kring inre omställning. 2016 genomfördes det första 
träningsprogrammet med Debbie där en grupp träffades under tre helger - mars, juni och september. 
Detta har gått under namnet Inner leadership for outer change. 2017 träffas en ny grupp med ett 
liknande upplägg. I december 2016 höll Debbie i en helg med fokus på “facilitating from the new story” 
- att hålla i grupper, kurser och processer utifrån inre perspektiv som till exempelvis acceptans och 
vetskapen om att vi alla hör ihop. 
 

   
Träningsprogrammet Inner leadership for outer change på Sörby retreatcenter. Foto Liselotte Abel. 
 
I början av juli höll vi den första helgkursen om inre omställning i Sverige, utifrån konceptet som 
utvecklats i England. Under helgen fokuserades på inre omställning med bland annat naturkontakt, 
världsbilder, behov och personlig hållbarhet och hur vi omställare på bästa sätt jobbar tillsammans 
och undviker utbrändhet. I Vadstena hölls i november 2016 en helgkurs i “Aktivt hopp” utifrån Joanna 
Macys arbete och bok med samma namn.  



 

 

 
Ett nyhetsbrev med uppdateringar om vad som händer inom inre omställning har skickats ut två 
gånger till en grupp om 55 personer. Kärngruppen har bestått av Amanda Martling, Liselotte 
Bergenzaun Abel, Ulrika Persson och Maria Berdén Evertsson. Kärngruppen har haft några 
telefonmöten under året. Ulrika har varit vår internationella kontaktperson, en uppgift som sommaren 
2017 gick över till Niklas Högberg.  
  

Kommunikation 
Omställningsnätverkets kommunikationsplattformar är hemsidan/communityn www.omställning.net, 
facebooksidan https://www.facebook.com/omstallning.net/ och Twitter @omstallning.  
Bloggen på omställning.net har levt vidare, med cirka ett inlägg i månaden. Inläggen handlar 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. 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).  
 
Kommunikationsgruppen har varit vilande under perioden. Webmaster för omställning.net har Anton 
Andreasson varit. Redaktör för blogg och nyhetsbrev har Pella Thiel varit. Flera personer har fungerat 
som redaktörer på facebook och twitter. 
 

Utbildning 
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 5 tillfällen: 
 
- Växjö okt 2016 
- Vasa, Finland februari 2017 
- Skåne mars 2017 (integrerad i Studiefrämjandets L1) 
- Falkenberg/Sörby april 2017  
- Skåne maj 2017 (integrerad i Studiefrämjandets L1) 
 

Koordineringsgrupp för lokala initiativ 
Under året startade en koordineringsgrupp för lokala initiativ. Gruppen består av representanter för 
lokala initiativ samt representanter från styrelsen. Idén är att gruppen ska säkerställa att stödet för 
lokala grupper som Omställningsnätverket utvecklar är så bra som möjligt. Stephen Hinton samordnar 
gruppen. Vill du vara med kan du begära att gå med via länken: 
http://xn--omstllning-t5a.net/grupper/koordinerings-gruppen-for-lokala-initiativ-kogli/ 
  



 

 

SAMVERKAN 

Omställningsrådet 
Under året har en grupp bestående av Niklas Högberg, Martin Hultman och Emilia Rekestad faciliterat 
bildandet av ett Nationellt omställningsråd för att underlätta samverkan mellan organisationer som 
arbetar med omställning. Hittills ingår Omställningsnätverket och Hela Sverige ska Leva i rådet som 
hade ett första möte i juni 2017, då ett samarbetsavtal skrevs under. 
 

 
Pella Thiel och Terese Bengard skriver under samarbetsavtal för Omställningsrådet. Stephen Hinton, Niklas 
Högberg, Josefin Heed och David Bennett övervakar. 
  

Transition Network 
Stephen Hinton deltog i Transition Networks möte för nationella hubbar, som hölls i Santorso, Italien i 
maj 2017. Steve har under året deltagit i TN:s arbetsgrupp för organisationsutveckling (OCD). OCD 
arbetade med att decentralisera styrningen av Transition som från början styrdes internationellt av 
stiftelsen Transition Network. En ny organisation föreslogs av representanter från varje regional 
omställningsorganisation (hub). I den nya organisation som formellt antogs i Santorso i maj, är 
stiftelsen en stödorganisation. Ett nytt avtal togs fram och varje nationell eller regional hub erbjöds 
söka om att representera omställning i området. Under året har vi ansökt på nytt om att vara 
representanter för omställning i Sverige och Åland, och skrivit under en ny Memorandum av 
Understanding. Detta har skötts av David Bennett och Josefin Heed (HSSL).  

Landets Fria Tidning 
Landets Fria Tidning har varje vecka ett uppslag med reportage från omställningsaktiviteter och ett 
kalendarium. Under året har tidningen även i samarbete med oss (genom Amanda Martling) 



 

 

presenterat Månadens omställare och olika omställningsinitiativ. Flera personer från 
Omställningsnätverket skriver också krönikor för Landets Fria Tidning. 

Ett År i Omställning 
Kursen Ett År i Omställning håller vi i samarbete med Eskilstuna folkhögskola. Den bygger på 
erfarenheter från One Year in Transition,  en lärlingsutbildning i personlig och social förändring för 
unga som Isabel Carlisle genom Transition Network har utvecklat. Vår kurs står dock öppen för alla 
åldrar. Kursen är uppdelad på fyra veckor under ett år och har sitt centrum i Järna. Även Stjärnsund i 
Dalarna har besökts. Peter Hagerrot och Emilia Rekestad koordinerar utbildningen. I lärarlaget ingår 
bl a Pella Thiel, Stuart Pledger och Pernilla Fogelström. 12 deltagare deltog i den första omgången av 
kursen och den andra omgången, som är fulltecknad, startar i september 2017. 

 
Deltagarna i första omgången av Ett År i Omställning. 

 

Holma Folkhögskola 
Holma folkhögskola i Skåne 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. Holma folkhögskola är unik i att alla kurser 
har omställningsprofil. Kurser är from hösten 2016 Stadsodlings- och Skogträdgårdskurs, allmän linje 
med omställningsprofil, Resilient entreprenörskap, Permakultur, Odla för självförsörjning. I Föreningen 
Holma folkhögskolas styrelse representeras Omställningsnätverket av 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 omställnings- och permakulturinitiativ 
samt ekobyar och ekokommuner i Europa. Peter Hagerrot representerade oss på organisationens 
tredje kongress i Amalurra, Baskien i mars. Robert Hall (GEN-Europa) från Suderbyn Ekoby valdes till 
ordförande och Emilia Rekestad (Permakultur Sverige) till ny styrelsemedlem. Med detta tredje 
årsmöte har ECOLISE vuxit in i en ny mer offensiv roll.  Budgeten har ökat från ca 100 000 kr till drygt 
en miljon.  Det ger även möjlighet för ett mer offensivt arbete för att söka gemensamma EU-medel.  

Studiefrämjandet 
Vi har ett samverkansavtal med Studiefrämjandet på riksnivå. Det utesluter inte samverkan med 
andra studieförbund men ger oss möjligheter till utökad verksamhet tillsammans med 
Studiefrämjandet. Vi uppmuntrar omställningsgrupper att ta kontakt med och rapportera verksamhet 
till Studiefrämjandet. 

Övriga aktiviteter 
Vi har sökt verksamhetsbidrag från Naturvårdsverket och projektmedel från SIDA och Transition 
Network. Hittills med magert resultat. I samband med ansökan till Naturvårdsverket så hade vi en 
medlemsvärvningskampanj som resulterade i ett stort antal nya medlemmar.  
 
 

 


