
Information till deltagare
Varmt välkommen till Klimatstudentkonferensen i Uppsala den 15-17 mars för 
att bygga och sprida vår studentrörelse internationellt, nationellt och lokalt. 

Tillsammans hjälper vi universitet och högskolor att börja leva som de lär och 
skickar med det en tydlig signal till samhället att snabbt ställa om. 

I denna PDF har vi samlat all information gällande ert deltagande. Läs igenom 
och återkom gärna till oss asp om ni har några frågor eller synpunkter.  

Vi i nationella styrelsen ser väldigt mycket fram emot att träffa er! 

 
Klimatstudentkonferensens sponsorer

Uppsala län



Anna-Karin 
Nyström

Kristina von  
Oelreich

Erik Westholm David Kihlberg

Utmaningar & lösningar
Vilka utmaningar har vi att lösa för att ta vår organisation till nästa nivå? Hur kan vi ta vara på våra 
resurser och arbetar på bästa sätt tillsammans? Och hur behöver planen för att nå vårt mål se ut? 
Allt det här tar vi reda på med hjälp från Will Steffen och en expertpanel på plats, samt ett Nordiskt 
nätverk online, under konferensens 1,5 dagar långa sociala hackathon*. Resultatet blir en organisa-
tionskarta och en handlingsplan för vårt fortsatta arbete på lokal, nationell och internationell nivå.  

*Hackathon har sitt ursprung inom teknologi där ”hackers” samlades för att intensivt jobba med att lösa 
problem. Ett socialt hackathon går ut på att bygga communities/sociala nätverk som vår organisation. 

  Föreläsning med Will Steffen
Will Steffen står bland annat bakom planetary boundaries och hot house earth som 
jordsystemforskare på Stockholm Resilience Center. Han ger oss svar på vad som 
krävs för att hålla uppvärmningen under 1,5-grader. Förutom era representanter har 
vi plats för omkring 150 fler åhörare. Föreläsningen livesänds på Facebook.  

Innan och efter föreläsningen med Will Steffen har vi en minimässa tillsammans med 
våra sponsorer We don’t have time, Campusbokhandeln och Naturskyddsföreningen 
Uppsala län. Vi har ett eget bord där flera av era grupper kommer att vara med för att 
lyfta fram Klimatstudenterna. 

  Expertpanel med olika aktörer

Christina 
Abdulahad
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Med panelsamtalet tar vi reda på hur vi kan påverka och 
samverka med olika aktörer för att minska lärsoätenas 
utsläpp. Följande deltar i panelen som modereras av  
Anna-Karin Nyström, chef för klimatmålsenheten på 
Naturvårdsverkets klimatavdelning:

      Christina Abdulahad, ordförande för Lunds 
      universitets studentkårer

      Kristina von Oelreich, hållbarhetschef på KTH 

      Erik Westholm, professor emeritus på SLU, tidigare   
      ledamot i regeringens Vetenskapliga råd för hållbar  
     utveckling och deltagare i Forskaruppropet

      David Kihlberg, chef på Naturskyddsföreningens 
      klimat- och juridikavdelning

      Mattias Väspä, ledamot för Socialdemokraterna i 
      riksdagens utbildningsutskott 
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Konferensprogram

Fredag 15 mars         Plats/lokal
15.00   Incheckning vandrarhemmet  
15.00–16.30  Klimatstrejk       Forumtorget
ca. 16.30  Buss till Campus Ultuna
17.00   Välkomna!       Kårhuset 
18.00   Middag        Kårhuset

19.00–21.00  Lära känna Klimatstudenterna    Stora salen (Loftet)

Lördag 16 mars
8.30-9.00  Frukost        Loftet

9.00-10.30  Klimatstudenternas utmaningar    Stora salen (Loftet)
   – Open Space
   – Videosamtal med Nordiskt nätverk
10.30-11.00  Fika och minimässa      Loftet

11.00-12.00  Föreläsning med Will Steffen     Hörsalen (Loftet)
   – Vad krävs för 1,5-gradersmålet?
12.00-13.00  Lunch och minimässa      Kårhuset och Loftet

13.00-14.30  Panelsamtal        Hörsalen (Loftet)
   - Hur minska lärosätenas utsläpp?
14.30-15.00  Summering       Hörsalen (Loftet)
15.00-15.15  Fika        Kårhuset

15.15-16.45  Klimatstudenternas organisationskarta   Kårhuset
   – Grupparbete
16.45-17.30  Festivalförberedelser      

17.30–22.00  Klimatstudentfestivalen (ingår i konferensen)  Stora salen (Loftet)

Söndag 17 mars
8.30-9.00  Frukost        Loftet

9.00-11.30  Klimatstudenterans handlingsplan    Stora salen (Loftet)
   – Videosamtal med Nordiskt nätverk
   – Grupparbete
10.00-10.30  Fika        Loftet

11.30-12.00  Avslutning och utvärdering     Stora salen (Loftet)
12.00-13.00  Lunch        Kårhuset

13.30-15.00  Nationella styrelsen har möte     Kårhuset
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17.30 Entrén öppnar

18.00 Klimatstudenternas grundare

	 Vegobuffé	&	bar		 

19.00 Klimatstudenterna Uppsala universitet
 Forskaruppropets initiativtagare
 Nätverket We don’t have time

	 Trubadur	Staffan	Lindberg

20.30 Lansering av rektorstävlingen 

	 Bear	With	Us

Vi är stolta och glada över att bjuda in er till världens första klimatstudentfestival – en lösningsori-
enterad och inspirerande kväll med närodlad mat, fyndig musik och högtidliga tal. Under kvällen 
lanserar vi vår rektorstävling #levsomnilär	och spelar alternative/indie rockbandet Bear With Us.

Tid & plats: Den 16 mars kl. 17.30–22.00. Loftet på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. 

Inträde & anmälan: 140 kronor (studenter 100 kronor) inklusive välkomstdrink och vegobuffé. 
Betalas senast den 13 mars med Swish 070-225 69 91 ( Josefine Kyhlström Blomqvist) alt. Bankgiro 
5021-7009. Anmäl er via länken på klimatstudenterna.se/festivalen senast den 13 mars. 

Om Klimatstudenterna
Vår framtid är akut hotad då fossila utsläpp inte minskas tillräckligt snabbt. Därför har vi studenter 
börjat samla oss i Klimatstudenterna Sverige för att hjälpa våra universitet och högskolor att visa 
vägen. Som producenter och finansiärer av klimatvetenskap kan de, genom att börja leva som de lär, 
ta på sig ledartröjan och bidra till att den livsviktiga samhällsomställningen sker i tid. Nu gäller det!

Frågor? Mejla frågor till info@klimatstudenterna.se

Uppsala län

Klimatstudenterna Sverige har festivalen i samarbete med:



Resor, boende & mat
Resor
Vi har mejlat SJ-koder till Umeå, Luleå, Lund, Göteborg, Linköping och en till Örebro att boka era 
resor med. De gäller för resor i andra klass och en kod ger en gratis enkelresa.  

Övriga deltagare får reseersättning genom att lämna in kvitton med blankett som vi har mejlat ut.

Boende
Vi har bokat boende för alla på ett hotell/vandrarhem bredvid Uppsala centralstation. Incheckning 
sker från kl. 15.00. Ni behöver ta med er lakan och handduk.

Lokaler
Konferensen äger rum på Sveriges lantbruks-
universitet (SLU) campus Ultuna. Där ska vi 
hålla hus, Loftet och Kårhuset, ligger precis 
bredvid varandra (se bilden). Vi får där även 
nyttja omklädningsrum innan festivalen.

Buss
Från centralstationen tar bussen 15-20 minuter till Campus Ultuna (SLU). På fredagen går bussen 
från stan halv fem vilket betyder att ni kan klimatstrejka om ni checkar in tidigt. Vi åker buss ihop till 
och från SLU och ni behöver inte lägga ut för den resan. 

Mat
All mat är vegansk och tillagad med lokala ekologiska råvaror av SLU-studenter (se meny på nästa 
sida). Maten tillagas i Kårhusets kök.  

Förberedelser 

 
 Ta med lakan och handduk om ni ska bo på hotellet/vandrarhemmet.  
 
 Förbered en kort presentation av er grupp och ert arbete till på fredag kväll.

 Fundera på:Vilka utmaningar har vi att lösa för att ta vår organisation till nästa nivå? Hur kan 
 vi ta vara på våra resurser och arbetar på bästa sätt tillsammans? Och hur behöver planen för 
 att nå vårt mål se ut? 
 
 Bjud in till och dela Facebookeventen för festivalen samt föreläsningen med Will Steffen.
 
 Förbered frågor till panelsamtalet om hur vi kan samverka med sådan här aktörer.

 Förbered er för minimässan om ni ska vara med vid vårt bord.

 



Närodlad ekomeny
Vi som lagar helgens mat heter Hannes och Kajsa, är/har varit studenter 
på SLU och driver cateringfirman Rot & Beta. Vi bjuder på veganmat 
med basen i ekologiska råvaror från Uppsalatrakten. Såklart toppar vi, 
som är entusiastiska odlare, med hemodlat mikrogrönt. 

Fredag

Middag  Potatispizza med chili, rosmarin, och vitkålssallad.

Lördag

Frukost  Surdegsbröd, vegansmör, havtornsmarmelad, mikrogrönt, kaffe och te.

Fika   Mjuk bärkaka med kaffe och te.

Lunch    Potatis- och purjosoppa med surdegsbröd, vegansmör och mikrogrönt.

Fika   Rawfoodbollar, kaffe och te.

Middag  Falafelbuffé med hummus, tahini, harissa, gröna blad, rödkålssallad, tabbouleh och  
  orientaliskt bröd.

Söndag

Frukost   Surdegsbröd, vegansmör, havtornsmarmelad, mikrogrönt, äppelmust, kaffe och te.

Fika   Frukt, kaffe och te.

Lunch   Matveteotto med ugnsstekta grönsaker, rostade frön, surdegsbröd och mikrogrönt.

Potatispizzan, surdegsbrödet och det orientaliska brödet bakar vi med mjöl från Hånsta Östergärde. 
Därifrån har vi även fått tag i ärtorna till falefeln, matvetet och havtornsmarmeladen med lokalt plocka-
de bär. Potatisen, övriga rotfrukter samt vit- och rödkålen kommer från Ramsjö gård. 

Varmt välkommen till SLU!
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Kajsa Nilsson och Hannes Norr




