Verksamhetsberättelse för IfM Stockholm 2019 – nio publika event
28 januari - Världens första klimatpositiva meny.
Kaj Török är Informations- och hållbarhetschef för MAX Burgers som är Sveriges mest lönsamma
restaurangkedja och som dessutom alltid har hamnat etta i sin bransch i olika undersökningar kring
gröna varumärken. Kaj har ägnat sitt yrkesliv åt att bidra till en positiv samhällsutveckling och har
flera gånger utsetts till en av Sveriges 100 miljömäktigaste personer. Kaj är en vattenbaserad livsform
som älskar att bada, dyka och segla och är utbildad marinbiolog. Det var när Kaj arbetade på Det
Naturliga Steget 2006 som han först började arbeta med MAX.
18 februari - Operation Klimatproblemet" - Kirurgen som hjälper svensk miljöteknik förändra
världen.
För elva år sedan häpnade Stockholmsläkaren Jan Rapp när han förstod vad svensk ingenjörskonst
utvecklat. Sedan dess har han fått samma utmärkelse som Christer Fuglesang, på egen hand stoppat
trafikupphandlingar som saknat miljökrav, skapat och delat ut Global Game ChangerAward i New
York. Hans idéer för att sprida en av Sveriges nycklar till lösningen på klimatproblemet efterfrågas nu
från London till New Delhi. Lyssna och lär av Jan Rapp, läkaren som sett till att clementinskalen från
svenska börsjättar blir bilbränsle och att Nobelmiddagen 2019 lagas med världens klimatsmartaste
energiform.
25 mars - The Trans-Siberian times two!
Helen Tronstad, former Chief Meteorologist at SVT, took the train all the way to Thailand - and back
again. The Trans-Siberian times two. Helen shared her adventure with us and tell us about her
thoughts on today's climate debate.
29 april - Pär och Pers klimatskola
Per Ribbing och Pär Holmgren, svarade på frågor om klimatet - om hur klimatet fungerar, hur
klimathotet uppstått och hur vi kan och bör agera för att återställa halterna av växthusgaser till en
stabil och säker nivå som inte längre riskerar mänsklighetens överlevnad. Första frågan till Pär
Holmgren: Vid vilken nivå av växthusgaser är klimathotet avvärjt?
27 maj - Vattenfalls förnybara strategi
Magnus Hall, VD på Vattenfall, talade och svarade på allsköns frågor. Dels om vind - dels om kol - dels
om vad de har som mål? Dels om sektorer - dels om reaktorer - dels om solcellsstödsfaktorer.
26 augusti - Två klimatkämpar i debatt
Att elda skogen - eller att inte elda skogen? Det är frågan.
Två klimatkämpar har i olika debattinlägg lagt fram sina argument. Nu träffades de på MILJÖL och
pratade om skogen som resurs för att lösa klimatkrisen.
Mattias Goldmann, VD på FORES och Sveriges Miljömäktigaste år 2016 samtalade med Lina
Burnelius, ansvarig för biologisk mångfald, skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace i Sverige.
30 september - Parul Sharma Greenpeace nya Sverigechef
Parul Sharma som talade om att inköpare och upphandlare behöver bli Sveriges viktigaste
hållbarhetsprofessioner! Parul Sharma är aktuell med sin bok 'Produktionskedjan'. Ditt ansvar för
människan och miljön syftar till att stärka arbetet med hållbara och ansvarsfulla leverantörskedjor.
Avsaknad av lagstiftning och åtgärdsplaner för inköp och produktion utanför Sveriges gränser leder
till inhumana arbetsvillkor och miljöförstöring. Parul synar bristerna i Sveriges konsumtions- och
produktionsvanor, och förklarar på ett rakt och tydligt sätt hur vi måste arbeta praktiskt med
hållbarhet. Tillsammans med konkreta checklistor och övningar innehåller boken personliga

berättelser från människor som författaren Parul Sharma träffat ute på fältet i sitt arbete med
mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i produktionsländer.
21 oktober - Go Climate NeutralCecilia Lindén är medgrundare till GoClimateNeutral, ett socialt
företag som skapades 2017 med enda syfte att hjälpa så många som möjligt att leva ett
klimatneutralt liv och därmed vara med och bromsa klimatförändringarna.
GoClimateNeutral är en livsstilsbaserad prenumerationstjänst på klimatkompensation. Via tjänsten
kan du stötta certifierade klimatprojekt samtidigt som du får tips om enkla sätt att minska ditt
klimatavtryck i linje med 1,5 graders målet. Initiativet har idag över 3500 prenumeranter i 30 länder
och ett gäng företag som tillsammans har bidragit till mer än 170 000 ton av undvikna utsläpp. 85 %
av deras användare uppger att de aktivt jobbar på att minska sina utsläpp. Ambitionen är att skapa
en global rörelse och att bidra till 10 miljoner undvikna CO2e utsläpp redan i slutet nästa år.
25 november - We don't have time
David Olsson är medgrundare av We Don’t Have Time där han är aktiv som COO. Han sitter även i
tankesmedjan Global Utmanings styrelse och har bakgrund som kommunikatör och skribent med
inriktning på digital transformation och hållbarhet.
Om We Don’t Have Time
We Don’t Have Time är ett socialt nätverk för alla som vill vara en del av lösningen på klimatkrisen.
Nätverket drivs av WeDontHaveTime AB (publ). Bolagets huvudägare är WeDontHaveTime
Foundation med ändamålet att bidra till en minskad klimatpåverkan och en långsiktigt hållbar miljö.

