VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 &
VERKSAMHETSPLAN 2019

Lokalt och regionalt engagemang
Den 12 september 2018 konstituerades PUSH Stockholm och startade sitt
arbete. PUSH Stockholm är en lokalgrupp i nätverket PUSH Sverige. Som
lokalgrupp och dessutom med säte i huvudstaden är vårt syfte att på ett konkret
sätt stärka unga så att de spelar en aktiv roll i att påverka samhället i en mer
hållbar riktning. Diskussioner utifrån vår gemensamma värdegrund hjälper oss att
prioritera vad vi ska fokusera på under 2019, men vårt mål är att omsätta själva
innebörden i rörelsen i praktiken – att "pusha" individer, organisationer och stater
i en mer hållbar riktning.

Hållbarhetshäng
Under hösten har Hampus Mårtesson utsetts till lokal koordinator. Under vintern
har Hampus koordinerat tre hållbarhetshäng, avslappade möten mellan blivande
eller erfarna eldsjälar i hållbarhetsfrågor. Den 22 november arrangerades ett
hållbarhetshäng med tema spara hållbart, den 17 januari med tema
engagemang och påverkansarbete och 21 februari med tema ta tåget till Europa
och tågpolitik. Målet med hållbarhetshängen är att få igång lokala projekt och
kampanjer utifrån det tema som avhandlas.
Den lokala koordinatorn kommer fortsätta att arrangera hållbarhetshäng under
2019 med aktuella teman och intressanta gäster. Evenemangen läggs ut på
PUSH Sveriges facebooksida 2-4 veckor i förväg och är öppna för alla som vill
komma, oavsett om man är medlem än eller inte. I slutet av varje workshop finns
chans att komma med förslag på teman för kommande träffar. Förhoppning är att
hållbarhetshängen bidrar till att PUSH Stockholms medlemmar lär sig mer om
olika hållbarhetsteman, blir engagerade och att det breddar PUSH:s
medlemsbas.

Påverkansarbete
PUSH stödjer och uppmuntrar initiativ för att påverka samhället i en mer hållbar
riktning. PUSH Stockholm vill vara ett stöd för den som vill bilda opinion om det
så är skriva debattartiklar eller arrangera aktioner. Alla som är intresserade av att
komma i kontakt med PUSH Stockholm uppmuntras att ta kontakt med andra i
nätverket på mail, telefon, meddelanden eller komma på hållbarhetshängen för
att uttrycka på vilket sätt PUSH Stockholm kan bistå med stöd för att genomföra

eventuella projekt. Lokalgruppen har också ett kontinuerligt arbete för att
inventera vilka resurser vi har, i första hand handlar det om erfarenhet, kontakter,
och viss infrastruktur (PUSH hemsida, facebooksida, medlemsorganisationer och
partners etc).

Budget
PUSH Stockholm har ingen egen kassa och har inte ambitionen att skaffa det
under kommande år heller. Finansiering av eventuella aktiviteter görs via PUSH
Sverige. Vill du söka finansiering för ett lokalt projekt hjälper styrelsen gärna till
med att formulera en projektplan och att förmedla kontakten till kassör i
riksstyrelsen.

