
 

RESEARCHERS DESK VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
1 januari – 31 december 2020  

Föreningen verkar för folkbildning kring klimat, ekosystem och samhällsutveckling. Den skapar 
mötesplatser  mellan allmänheten och experter där kunskap, insikter och vetenskapliga fakta förmedlas. 

Föreningen är  oberoende och partipolitiskt obunden.  

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, crowdfunding, föreläsningar och i förekommande 

fall  bidrag från universitet, stiftelser, myndigheter och liknande. Vi värnar om organisationens, forskares 

och  vetenskaplig saklighet och integritet.  

Föreningen Researchers Desk (som formellt startade 2019) hade under 2020 sitt första fulla 
operativa år. Detta år blev också ett mycket annorlunda år.  

Föreningen hade under 2020 totalt 83 medlemmar. Föreningens styrelse har under året hållit fem 
styrelsemöten (24 februari, 12 mars, 20 september, 9 november, 14 december), alla online. Årsmötet 
ägde rum 12 mars 2020. Styrelsen under 2020 (från årsmötet 2020-03-12) har bestått av följande 
ledamöter: Toya Westberg, Alexander Crawford, Mika Falkensjö, Martin Hedberg, Niclas Hellström, 
Alasdair Skelton (fram till 20 september), Kevin Noone (från och med 20 september). Av årsmötet 
utsedd valberedning har varit Miriam Huitric. Av årsmötet utsedd föreningsrevisor har varit Paul 
Glantz.  

AKTIVITETER  

Verksamhetsåret 2020 blev liksom för hela samhället ett mycket annorlunda år. Några fysiska 
aktiviteter ägde rum under årets två första månader, men efter det övergick all verksamhet till 
distansmöten online. Under 2020 genomfördes totalt 57 digitala möten.  

Aktiviteterna har drivits av verksamhetsledaren Toya Westberg, och därutöver ideella insatser från 

medlemmarna i föreningen, framförallt forskarna och styrelsemedlemmar.  

Här är i huvuddrag de olika aktiviteterna:  

• Varje fredag från 10/1 till 13/3: Fysiska Street Lectures med olika forskare som håller 
föreläsningar och diskuterar klimatförändringar, framför allt på Mynttorget i Stockholm för 
klimatstrejkande skolungdomar.  

• 6 x klimatföreläsningar i skolor för elever och lärare, med diskussioner och frågor (Viktor 
Rydberg x 3, Västbergaskolan x 2, Vasa Real (många fler skolföreläsningar var planerade men 
ställdes in på grund av Corona-begränsningar).  

• Föreläsning på livsmedelsaffären Paradiset i Stockholm med diskussioner och frågor. 
• 14/2 FFF Global skolstrejk, Researchers Desk närvarande fysiskt vid Medborgarplatsen med 



10 forskare som pratar med förbipasserande.  

• Från 18/3 till 26/6: Öppna Zoom-föreläsningar varje onsdag och fredag med olika 
klimatrelaterade ämnen med diskussioner och frågor.  

• 1/9 Stort webinar om klimatkommunikation för RD-forskare med Johan Rockström, Per 
Espen Stoknes, Tina Marie Qwiberg, Björn Wiman och Maria Wolrath Söderberg.  

• Från 23/9 och framåt. Varje onsdag öppna Zoom-föreläsningar med diskussioner och frågor.  

• 25/9 Global FFF, RD närvarar fysiskt vid ett skrivbord i Stockholm med 10 forskare för att 
prata med människor och hålla gatuföreläsningar.  

• Mellan 11/9 och 30/10: Digitala Street Lectures varje fredag med frågor och svar för FFF.  

• 3/11 Agenda 2030 & Regeringskansliets digitala mässa “Nu gör vi”: RD presenterar med 5 
forskare som håller föreläsningar och svarar på frågor.  

• Mellan 6/11 och 21/12: Digitala Street Lectures varje fredag med frågor och svar för FFF.  

• 10/11 “Hot Potato” möte om hett ämne : Biobränsle och skogen, biodiversiteten och det 
ekologiska systemet.  

• 20/11 Biografföreläsningar i samband med filmen ”Jag är Greta”. RD-forskare bjöds in för att 
hålla fysiska föreläsningar på 6 biografer i Sverige före filmvisningen, och stanna kvar för 
frågor och svar efteråt. Alasdair Skelton först på premiären på bio Zita. Corona avbröt tyvärr 
de flesta av dem.  

• 9/12 En andra webinar om klimatkommunikation, med Jytte Guteland, Kimberly Nicholas, 
Jakob Trollbäck och Björne Larsson.  

• 15/12, samarbete med Filminstitutet för att hjälpa till med ”lärarhandledning” för Greta 
filmen i skolor.  

ANDRA VÄSENTLIGA HÄNDELSER  

• I september 2020 fick RD en donation från en privatperson som täcker lönekostnaderna för 
verksamhetsledaren Toya Westberg under ca ett år. Det gav en rejäl skjuts till föreningen. 
Förutom denna donation finansieras verksamheten av medlemsavgifter och enstaka 
donationer.  

• Föreningen har under 2020 sökt projektmedel från Allmänna Arvsfonden, samt förberett 
andra ansökningar som skickats in 2021 (Formas och Postkodstiftelsen).  

• Arbete med en illustrerad populärversion av kommande IPCC och IPES-rapport har påbörjats, 
tillsammans med 15 illustratörer och 5 forskare.  

• ”Vilseledande och falska myter om klimatkompensation”: DN Debatt publicerade den 4 
december 2020 en artikel skriven av 23 forskare knutna till RD. (Artikeln publicerades även 
på engelska på Climate Home News). 

• Samtal har initierats om samarbete med regeringens Agenda 2030-delegation.  



• Researchers Desk har under året haft en stark närvaro i sociala medier, framför allt Facebook 
och YouTube.  

EKONOMISK RAPPORT  

Föreningens inkomster 2020  

medlemsavgifter ………….……………………………………. 5 150 kr  

bidrag och gåvor ……………..….…………………………….. 4 578 kr  
Inkomster faktura ………………………………………………. 15 000 kr  

Donation ………………………..……………………………………. 92 500 kr  

Summa föreningens inkomster 2020 ……….………... 117 228 kr  

Föreningens kostnader 2020  
Fakturor och Ersättning för utgifter …………………..… 12 456 kr  

Lön …………………………………………………………………….. 39 250 kr  
Skatt och arb giv avg ……………….…………………………... 26 460 kr  

Summa föreningens kostnader 2020 ………………... 78 166 kr  

Rörelseresultat Researchers Desk 2020 ……………… 39 062 kr  

Stockholm, 9 mars 2021  

Toya Westberg 

Mika Falkensjö Alexander Crawford  

 
Kevin Noone Niclas Hällström Martin Hedberg 


