
Omställning Mariestad 

Allmänt – Dokumentationens struktur och distribution 

Detta dokument är sammanställt av Hjalmar Thulin (senaste uppdatering 2021-06-30) 

 

Publiceringsplats och distributionslista: 

Vi har valt att fortsätta använda Facebook tills vidare. De medlemmar som inte 

använder Facebook skriver det i mejl till sekreterare@omstallningmariestad.se. 

 

Kalendarium: 

Vi skapar evenemang på vår Facebook-sida. 

 

Grundläggande dokument: 

 Mötesanteckningar (för ordinarie möten). 

 Aktivitetsförteckning (uppdateras efter varje ordinarie möte). 

 

Övriga dokument: 

Strukturerade filnamn väljs för att skapa ett överskådligt dokumentarkiv. På 

nästa sida visas en strukturlista inklusive delämnen, som ger ännu mer 

överblick. 

 

Sekreterarens uppgift: 

 Lägga in ordinarie möten i kalendariet. 

 Skapa mötesanteckningar genom att sammanställa texter 

(aktivitetsrapporter och idébeskrivningar) som mejlas till sekreteraren före 

ordinarie möte eller inom ett dygn. 

 Hålla aktivitetsförteckningen aktuell. 

 Välja filnamn för övriga dokument. 

 Ladda upp dokumenten i pdf-format till vårt dokumentarkiv, och mejla 

notiser via distributionslistan. 

  

mailto:sekreterare@omstallningmariestad.se
https://www.facebook.com/OmstallningMariestad
http://omstallningmariestad.se/filer


Strukturlista 
Visar även delämnen 

Byggsektorn inklusive bostäder 

 Utnyttjandet 

 Boendet 

 Byggandet 

 Berättelser 

Energi 

 Allmänt 

 Vindkraft i vår kommun 

 V2G 

 Självförsörjning 

 Producera egen förnybar el 

Folkbildning 

 Klimatmanifestationer 

 Massmedier 

 Förebilder 

 SpeedArtDesign 

 Skolornas kursplaner 

 Regeringsuppdrag 

 Blogg 

Konsumtion 

 Medveten konsumtion 

 Cirkulär ekonomi och delningsekonomi (inklusive kläder, förpackningar och 

återbruksverksamheter) 

 Närproducerat (exklusive logistik) 

 Övrigt 

Mat 

 Klimatlista 

 Svinn 

 Butiker 

 Recept 

 Övrigt 

Material 

 Hampa 

 Övriga material för hantverk 

 Plastbantning 

 Produktionsmetoder 

 

Fortsättning på nästa sida 



Normalarbetstid 

 Varför omställning behövs för normalarbetstid 

 Erfarenheter 

Odling 

 Jordbördighet 

 Permakultur 

 Skogsbruk 

 Stadsodling 

 Övrigt 

Social rättvisa globalt 

 Varför omställning behövs till global social rättvisa 

 Crowdfarming 

 IM (Individuell Människohjälp) 

 Världsbutiker 

 World Fair Trade Organization 

Tillväxt 

 Från BNP till välfärdsmått 

 Byta till hållbara premiepensionsfonder 

 Hur vi pensionssparar för övrigt 

Transporter inklusive resor 

 Resande 

 Transporter 

 Närproducerat (logistik) 

 Bränsle 

Visioner 

 Barnens konstverk 

 Positiva berättelser 

 


