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Föreningens styrelse har bestått av Joakim Wenner, Emilie Cederquist, Anna Sonesson och
Linn Heiel Ekeborg. Valberedningen har bestått av John Cederquist och revisor har varit
Rasmus Åkesson.

I november 2021 valdes en ny styrelse i samband med årsmöte. Nya styrelsen består av
Joakim Wenner, Emilie Cederqvist, Anna Sonesson, Gunilla Forsman, Andreas Hansen,
Daniel Norén, Anna Berglund, Boel Holmlund, Johan Eyssen. Styrelsen valdes för 1 nytt
verksamhetsår, alltså till och med nov 2022.

Under 2021 har föreningen drivit ett Leader-finansierat projekt i samverkan med
Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Projektgruppen har bestått av Emilie Cederquist,
Joakim Wenner, Anna Sonesson och Andreas Hansen.

Under året har vi genomfört ett antal Omställningscaféer;

● 22 feb 2021 Ett år i omställning – från global utmaning till lokal handling,
onlineföreläsning med Joakim Wenner

● 21 april 2021 Tidernas fartfest & vår fossilfria framtid, onlineföreläsning med
Björn Forsberg

● 2 jun 2021 Inre omställning, onlineföreläsning med Amanda Martling

● 22 jun 2021 Odling & Resiliens med Helena von Bothmer på Sundsby Säteri
● 24 aug 2021 Akvaponik med Niclas Wennberg på Sundsby Säteri
● 4 sep 2021 Tiny Houses med Tinna Harling och Erik Berg på Egnahemsfabriken
● 11 nov 2021 Vill du vara med och ställa om Tjörn? medlems- och Årsmöte

Omställning Tjörn
● 18 nov 2021 Klimatsmart odling & kolinlagring i jorden med Jan Röed på

Billströmska folkhögskolan

Workshop

Sön den 21 nov 2021 höll Daniel Norén och Joakim Wenner en workshop i Bokashi &
Biokol på Köleröds skafferi i Halsbäck.

Hemsida & Reportageserie
Föreningens hemsida www.omstallningtjorn.se har fyllts med reportage om Tjörnbor
som ställer om, producerade av journalisten Emilie Cederquist. Emilie har även
publicerat flera reportage i tidskriften Åter under året.

Utställning och övriga arrangemang

https://www.facebook.com/events/786797485268809/
https://www.facebook.com/events/239016411264788/
https://www.facebook.com/events/284299906492552/
https://www.facebook.com/events/179284657360061/
https://www.facebook.com/events/582487193139113/
https://www.facebook.com/events/544613700215412/
https://www.facebook.com/events/1492923087746091/
https://www.facebook.com/events/627584891984987/
https://www.facebook.com/events/627584891984987/
http://www.omstallningtjorn.se


Mellan den 27/3 -5/4 ställde vi ut vår Omställning Tjörn-utställning på biblioteket i
Skärhamn.

Uppnådda mål
Visionen för 2021 var att hålla de omställningscaféer som pga pandemin fått ställas in.
Detta har vi gjort. Trots detta hade vi vid årets slut projektmedel kvar, som vi fått
uppskov till maj 2022 att använda upp. Vår förhoppning att föreningen skulle utvecklas
till ett paraply där flera olika omställningsinitiativ på Tjörn kan samlas och utvecklas.
På våra omställningscaféer har vi under året  nätverkat och utbytt idéer med andra
föreningar och verksamheter som verkar för omställning; Naturskyddsföreningen,
Egnahemsfabriken, Klimatgruppen Tjörn, Billströmska folkhögskolan och Tjörns
kommun.

Vision framåt

Under omställningscaféet i november bildades ett antal fokusgrupper/utskott kring
några av de hjärtefrågor som finns i föreningen.

Den gemensamma visionen  är att under 2022 jobba vidare med att:

● Främja cykeln som färdmedel
● Havets mat/havskolonilotter
● Kunskapa kring sol- och vindenergi / andels-el
● Öka kolinlagring och mikroorganismer i jorden och utforska metoder för detta
● Fortsätta med att arrangera omställningscaféer
● Arrangera framtidsdagar i maj 2022


