
 

 Kjære klimavenner! 

Evaluering av lokallagssamling 2019 – forslag til innhold 2020 

Landsstyret i Besteforeldrenes klimaaksjon planlegger samling for lokallag og 
lokale grupper: 

Tid:  Lørdag 29. februar 2020  kl 09.00 – 15.00  

Sted:  Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2B,  Oslo 

 

 

 

BKAs årlige samling for lokallag, grupper og kontaktpersoner er en fin anledning for 
engasjerte medlemmer til å møtes, utveksle erfaringer og drøfte aktuelle 
problemstillinger.  

Samlingen neste år er allerede 29. februar i Oslo.  Vi samkjører også denne gang 
med konferansen «Broen til framtiden» som arrangeres 28.februar i Folkets hus i 
Oslo.  

I denne omgang ber vi dere om en evaluering av lokallagssamlingen i 2019 og 
komme med forslag til innhold til lokallagsamlingen 2020.  
Jeg legger ved program og referat fra lokallagssamlingen i år, for å minne dere 
om hva som var på agendaen.  

Vi har fått mange nye lokallag i år, noe som krever mye administrasjon.  
Det er naturlig at også administrative endringer i BKA blir et tema på samlingen, 
bl.a.sekretariatets situasjon og endringer i økonomi og kommunikasjon.  

Antall deltakere: siden vi har fått mange nye lokallag, er landsstyret enige om å 
begrense antall deltakere til to fra hvert lag, og tre fra Oslo, Bergen og Trondheim. 



NB. Her er program for samlingen i år( til info):  

 09.00-09.30: Velkommen og allsang. Glimt fra Klimafestivalen 2019 i 

Grenland og Drammen.  

 09.30 – 10.30: Aksjon Valgår 2019 – erfaringsdeling og planer framover.  

 10.40 – 11.10 Glimt fra Klimafestivalen 2019 i Oslo og Bergen 

 11.15– 1200: Lunsj 

 12.00 – 13.15: Plenumsdebatt: Skal BKA bli en mer «aktivistisk» 

organisasjon – og hva slags aksjoner er mest effektive? Innlagt pause 

 13.20 – 13.50 Aksjoner omkring klimarettssaken i november 

 13.50 – 14.20: Glimt fra Klimafestivalen 2019 i Molde og Haugalandet 

 14.20 – 14.40  Appell fra Halfdan Wiik 

 14.40– 14.45: Hilsen fra landsstyret 

 14.45 – 15.00: Oppsummering, allsang, avslutning 
 

 Frist for tilbakemelding: tirsdag 7.januar 2020.  

Send til Kåre Eie, kaare.eie@me.com  

 

For landsstyret i BKA 

Kåre Eie og Nina Weidemann 

Vedlegg: referat fra lokallagsamlingen 2019 
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