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1. Målsättningar 

 Stärka JAKs ställning som etisk och hållbar bank 

 Lyfta frågan om JAKs ideologi och framtidsvision. 

 Medverka till bildandet av en allians med alla organisationer, som liksom vi, stävar ef-
ter etiska hållbara lagar och regler i samhället, med en ekonomi som fokuserar på realeko-
nomin och inte är tillväxt- och vinstmaximeringsfixerad. 

 

2. Uppdrag 

 Öka medlemmarnas och allmänhetens kunskap och engagemang för demokratisk, soli-
darisk och hållbar ekonomi. 

 Väcka frågor om värdegrund i samband med, pengar, ränta, värdeskapande och speku-
lation. 

 Värna det levande samtalet 

3. Genomförande 

 Inbjuda till samtal både inom och utom JAK genom bl.a. deltagande i seminarier och 
webbaserade forum, (även fysiska möten så snart det är möjligt) 

 · Ha tät kontakt och samarbete med styrelsens Medlemsutskott MU och vår medlems-
tidning Grus o Guld. 

 · Publicera artiklar och erbjuda medverkan på kurser, hålla föredrag. 
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