
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret sept. 2017 – aug 2018
Föreningen Värmland mot Kärnkraft 

1.) Det har varit föreningens sjunde verksamhetsår sedan grundandet 2011-09-28. Kärnkraften 
fortsätter att konkurreras ut av förnybar energi över hela världen. Sol- och vindel kostar nu hälften 
av vad ny kärnkraft kostar. Planeringen för det finsk-ryska kärnkraftverket i Pyhäjoki fortsätter, men
motståndet växer. 21 svenska kommuner nej. Mark- och Miljödomstolen har sagt nej till SKBs 
ansökan om slutförvar av använt kärnbränsle. 

2.) Styrelse: Styrelsen har bestått av Liv Jofjell, ordförande, Ingrid Ranke, sekreterare, Helga 
Braathen, kassör, Adam Maxe, Gunilla Tågmark, och Gunilla Wetter (suppleant). Styrelsen har 
sammanträtt 8 gånger under verksamhetsåret. 

3.) Officiell status: Föreningen har gjort sin sjätte skattedeklaration. VmK finns med i Karlstads 
föreningsregister. 

4.) Antal betalande medlemmar: 47 (56 föregående år). Några helt nya. 

5.) Antal personer på mejllista för månadsbrev: 454 (föreg. år: 451) 

6.) Antal medlemmar i Facebookgruppen: 92 (94). Antal likes på Facebooksidan: 421. (417.) 

7.) Samarbete med andra organisationer: Vi har fortsatt det goda samarbetet med 
Studiefrämjandet och har tillgång till lokaler för möten. De lånar även ut sitt stora, stabila tält till 
oss när vi behöver det. Våra utåtriktade aktiviteter sker i samarbete med dem. VmK samarbetar med
Folkkampanjen när det är lämpligt, men detta år har vi inte haft något samarbete alls. Vi finns med 
på Folkkampanjens lista över lokalgrupper. Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, 
Centerpartiet, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Grön ungdom, Vänsterstudenterna, Ung 
Vänster, Fältbiologerna, Gröna kvinnor, SERO och Karlstads Bokcafé stöder VmK vid konkreta 
aktioner när vi ber dem om det. De flesta stod bakom Fukushima-manifestationen. 

8.) Hemsidan: Har uppdaterats med nyhetsbrev och manifestationsbilder. Adam Maxe har gjort ett 
föredömligt arbete med att utveckla sidan och hålla den uppdaterad. 

9.) Nyhetsbrev: 9 nyhetsbrev och 1 medlemsbrev har sänts ut. Nyhetsbreven har annonserat vad 
VmK eller andra likasinnade aktörer har på gång, samt innehållit någon aktuell information 
och/eller länk till aktuella artiklar. (föregående år: 10) 

10.) Öppna möten: 4 öppna möten. Den 5 december 2017 på Gjuteriet om förhandlingarna om 
kärnavfallet i miljödomstolen. Den 16 januari 2018 för förberedelse för Fukushima-
manifestationen. Den 10 mars 2018 efter manifestationen: "Hur mår kärnkraften efter 
miljödomstolens avslag?" på biblioteket i Karlstad med Johan Swahn, MKG (Miljörörelsens 
kärnavfallsgranskning) och Elisabeth Holmström . Bottenviken. Ett 20-tal deltagare. Den 15 juni 
2018 på Café Iris i Karlstad - informellt möte med allmänt snack om miljö och energi. 

11.) Aktiviteter: Den 29 oktober 2018 åkte 9 medlemmar på studiebesök i ETC-solpark i 
Katrineholm. Inbjudan var öppen för alla läsare av Nyhetsbrevet. En mycket lärorik dag. Resan gick
med tåg. 



12.) VmK skickade in ett uttalande till Mark- och Miljödomstolen inför förhandlingarna om att 
tillåta slutförvar av kärnbränsle enligt SKBs metod. VmKs Alfred Maultasch deltog i 
förhandlingarna den 7 och 8 september. (I februari 2018 gick domstolen på miljörörelsens och de 
oberoende forskarnas linje och avslog SKBs ansökan.) 

13.) VmK har i en skrivelse försökt få kommunen att ställa sig bakom ett upprop för ett 
Kärnkraftsfritt Bottenviken, men fått nej p g av att frågan inte anses tillhöra kommunens uppgifter. 

14.) "På stan": Inga torgdagar genomförda. 

15.) Manifestation: 2018-03-10. Fukushima 7 år. ”Gammal kärnkraft rostar". Huvudtalare 
Johan Swahn från MKG och Elisabeth Holmström, Bottenviken. Fika och Info-bord och bra med 
folk hela dagen. Trumgruppen Blå Björk med Papis inledde. Eva Hedberg, VmK, modererade och 
kom med fina mellaninslag. Många politiker ville vara med: Monika Bubholz, Miljöpartiet, Andreas
Pettersson och Christoffer Engkvist, Centerpartiet, Mattias Forsberg, Vänsterpartiet, Margareta 
Jonilsson, Feministiskt initiativ och Eva Hallström, Gröna Kvinnor . Kaffe, nyponsoppa, 
solelsdriven hyrd mikrofon med alltför svag högtalare. Kallt men vackert väder, bra plats nära torget
på Västra Torggatan. I anslutning öppet möte på Biblioteket, se ovan. 

16.) Press. Båda lokaltidningarna hade bild från Fukushima-manifestationen, men inget reportage. 
Värmlandsbygden tog in bild och text som vi själva skickat in. Gunilla W, Helga B och Wolfgang R
har haft insändare i VF under hösten. Annars har det varit lite i pressen från oss i år


