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Såhär inviger din organisation Klimatveckan

Klimatveckan
Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014 med syfte att bidra till att nå klimatvisionen
för Jönköpings län. Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande
aktiviteter som ger kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt
klimatarbete.
För ett högt besöksdeltagande på klimatveckan är det viktigt att tydligt signalera starten av årets
Klimatvecka. Desto fler Klimatrådsdeltagare som kommunicerar starten desto bredare spridning får
klimatveckan i länet.

Hur ska invigningen genomföras?
I år, precis som 2018 och 2019, kommer invigningen av Klimatveckan äga rum hos Klimatrådets alla
organisationer, det ger Klimatveckan en bred spridning till hela länet.
Ni ansvara alltså själva för invigningen så ansvarar Klimatrådets administration för att sprida era
invigningar så bra som möjligt.

Vad ska göras?
Alla Klimatrådsmedlemmar ska genomföra ett mindre ceremoniellt invigande för eget initiativ. Vad
ceremonin består av avgör medlemmen själv. Här följer några punkter att följa:
1. Välj ut ett sätt som passar för din organisation att inviga Klimatveckan. Det kan exempelvis
vara ett symboliskt startskott eller att lyfta upp en (eller flera) klimatpositiva insats din
organisation gör.
2. Spridning
a. Använd bild/video och text på intranät, sociala media, webb. Har ni ingen egen bild
eller film kan ni använda någon av dessa https://klimatradet.se/klimatveckan-2020kommunikationspaket/
b. Lägg till länken klimatrådet.se
c. Märk inlägget med #klimatveckan
i. [Textförslag] Idag invigde vi Klimatveckan vid vår […]. Var kommer du vara på
klimatveckan? Läs hela programmet på klimatrådet.se #klimatveckan
i. [Textförslag] Idag startar klimatvecka. Länets största mötesplats för klimatarbete.
Vad kommer du gå på? Läs hela programmet på klimatrådet.se #klimatveckan
3. Bilder och videor från medlemmarnas invigningsaktiviteter sprids via klimatrådet.se, facebook
samt visas upp på klimatkvällen inför 900 personer.
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Tidplan
Invigningen sker den 16 september kl 12:00 hos alla Klimatrådsaktörer (och om andra vill hänga på är
det fritt fram). Blir det lite för tidigt eller försenat är det inga problem, så länge invigningen inte sker
på fel dag.
Exempel 1
Tre inspirerande filmexempel från tidigare år:
•

Vetlanda kommun
https://www.facebook.com/vetlanda/videos/klimatveckan-den-12-19september/1355746217890825/

•

LRF
https://www.facebook.com/LrfJonkoping/videos/1009963562530146/

•

Atteviks
https://www.facebook.com/Atteviks/videos/488013321676188/

Exempel 2
Välj valfri bild här https://klimatradet.se/klimatveckan-2020-kommunikationspaket/
Använd denna text (du behöver skriva in det ni gör istället för CCCC):
Idag startar Klimatveckan! Länets största
mötesplats för klimatarbete. Vi arrangerar
CCCCCC. Vad kommer du gå på? Läs
programmet på klimatrådet.se #klimatveckan
Frågor
Vid frågor, hör av er till…

