
BKA Trondheim.
Årsmelding 2017.

Planleggingsgruppen har bestått av Elisabeth Finne, leder; Nina Weidemann, sekretær; 
Astrid Sandvik, kasserer; Ola Dimmen, ansvarlig for stand/Rangleorkester; Idar Støwer, 
materialforvalter. I tillegg har Hans Kristian Solbu, Helle Voss Pütz og Barbro Lindeberg deltatt i 
møter og tatt ansvar ved behov.

2017 har vært preget av stor aktivitet, særlig i tilknytning til stortingsvalget og søksmålet
mot Staten. 
Det har vært avholdt 3 medlemsmøter/åpne møter, mens planleggingsgruppen har hatt 6 møter. Vi 
har hatt stand ved ulike anledninger, som regel med Rangleorkester og sang. 
Årsmøte ble avholdt 6. april, 2 andre medlemsmøter i januar og mai. 
17. oktober arrangerte vi et åpent møte på Litteraturhuset. Steinar Winther Christensen holdt et 
engasjert foredrag om klimasøksmålet for et nesten fullt hus.
Juleavslutning ble markert 13. desember på restaurant Stammen.

Siste helgen i januar hadde vi stand på LO-konferansen i Trondheim sammen med flere andre 
organisasjoner. Vi fikk tildelt en plass som vi opplevde var litt i en bakevje, det må vi være 
oppmerksom på ved evt. senere deltagelse. Ellers greit nok.

Noen av oss deltok i den årlige Vendepunktmarkeringen i mars, og som vanlig deltok flere av oss i 
årets 1. maitog

Den internasjonale festivalen Starmus ble arrangert i Trondheim i 2. halvdel av juni. BKA fikk 
tillatelse til å markere seg ved inngangen til hovedarenaen, dette gjorde vi sammen med 
Miljøagentene. Vi fikk en del oppmerksomhet fra forbipasserende, men hadde vel ønsket oss litt 
mer, bl.a. fra media. Vi fikk et lite innslag i det lokale NRK.

Noen av oss deltok også på stand under Arendalsuka, og noen dro til Svolvær for å delta i 
Folkefest arrangert av LoVeSe i august. Vi deltok med sang både i Svolvær og Kabelvåg.
Forøvrig har vi hatt stand flere ganger i forbindelse med valgkampen, og i tilknytning til at 
rettssaken startet i Oslo tingrett i oktober. 

Fra februar til april arrangerte vi samtaler med politikere fra alle partier. I utgangspunktet ville vi 
snakke med kandidater til stortingsvalget, men det viste seg å ikke være så lett. Etter noe påtrykk 
stilte likevel alle partier med en politiker. Disse samtalene foregikk ukentlig på Litteraturhuset i 
Trondheim, med én politiker fra hvert parti hver gang. Tema var ulike sider ved klimaspørsmålet - 
særlig forholdet til ny utvinning av olje i nord, transport, og andre spørsmål rundt miljøskadelige 
utslipp. Møtene var godt besøkt, og vi konkluderte med at det var vellykket, selv om vi ikke fikk 
overbevisende løfter ang. fortsatte utslipp!
Stor honnør til Astrid Sandvik som var initiativtaker og i stor grad ansvarlig for gjennomføringen!
Og til Ola Dimmen som var hovedansvarlig for utspørringen.

Vi har deltatt i Klimavalgalliansen, særlig i forbindelse med valget, og BKA tok et stort ansvar når 
det gjaldt å bemanne stand daglig i løpet av valgkampen. Videre deltok vi med appell og sang på 
en lokal festival (Bakkefestivalen) i mai, og vi har vært med på å arrangere Klimafestivalen, noe vi i 
Trondheim har valgt å holde i august. BKA v/Nina og Barbro hadde ansvar både for 
reparasjonsverkstedet og båtbyggerverkstedet for barn. Ola var med som konferansier og 
allsangleder.

Ellers presenterte vi BKA på Diakoniens dag i slutten av oktober, etter invitasjon fra Bakklandet, 
Lade og Lademoen menigheter. Temaet var "Vern om skaperverket".



Otto Martens har tatt initiativ til å komme med innspill til Nasjonal transportplan, og han og Idar 
Støwer har jobbet mye med dette, også sammen med medlemmer av BKA nasjonalt, og bl.a. 
Jernbaneforbundet. Det er nedlagt et stort arbeid i dette.

Astrid Sandvik deltar i Aksjon Jødahlsmåsan som forbereder rettssak mot Felleskjøpet.

3 av oss deltok på BKAs årsmøte i Oslo 23.-24.09.

Fra planleggingsmøtet 16.01:

Innkalling til årsmøte.
Orientere om jernbanekampanjen v/Idar
Planlegging av vårsemesteret

Klimafestivalen v/Nina: Barbro tar kontakt med tanke på forberedelsene til ny festival. Rapporterer 
til årsmøtet.

Astrid og Helle går gjennom medlemslisten.


