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BESTEFORELDRENES KLIMAAKSJON 
 

BKA SØNDRE ØSTFOLD 
 

 
ÅRSMELDING 2019-2020 
 

1) Innledning 
 

a) Sondering 
 

• Omtrent 40 medlemmer ble 29. april invitert til uformelt lunsjmøte, og Iver Lykke, 
Elisabeth Golding, Ulla Kolstad og Helge Kolstad møttes hos Eva Braseth. Et sammendrag 
ble sendt ut dagen etter med invitasjon til oppstartmøte på St. Croix-huset 28. mai 

 

• Møtet ble annonsert 24. mai som åpent. Biskop Atle Sommerfeldt innledet og nestleder i 
BKA sentralt, Gro Nylander holdt hovedinnlegget. Pressemelding var sendt lokalavisene i 
Fredrikstad, Halden og Sarpsborg 

 

• Dette interimsstyret ble da valgt: Sidsel Skinnarmo, Ulla Kolstad, Iver Lykke, Elisabeth 
Golding, Eva Braseth, med vara Torgeir Lømo 

 

• Ansvarlig for Facebook ble Ulla Kolstad, og for Instagram Brit Skafle og Wenche Ellefsen 
 

• Av de rundt 20 frammøtte ble 10 nye medlemmer registrert 
 

b) Stifting av lokallag 
 

• Allerede i juni inviterte interimsstyret medlemmene til stiftelsesmøte mandag den 2. 
september på + Huset her i Fredrikstad. Påminning sendt ut i august 

 

• I forbindelse med annonsering hadde Fredrikstad Blad fin forhåndsomtale av møtet 
 

• Av de 50 medlemmene vi hadde den gang deltok 20. Protokoll ble sendt til alle 
 

• På møtet ble det flertall for at lokallaget skulle hete Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) 
Søndre Østfold, med medlemmer i Fredrikstad, Hvaler, Halden og Sarpsborg 

 

• Interimsstyrets forslag til vedtekter ble enstemmig godkjent. Et styre med 5 medlemmer 
og 2 varamedlemmer ble valgt, og konstituering skulle bli gjort på det første styremøtet 
den 2. oktober 

 

• Valgt til styre ble Øystein Bakkevig, Halden, Sidsel Skinnarmo, Sarpsborg, Elisabeth 
Golding, Ulla Kolstad og Eva Braseth, alle Fredrikstad, med vara Brit Skafle og Helge 
Kolstad, også Fredrikstad 
 

2) Medlemstall 
 

• Da Torgeir Lømo, Moss og Eva Braseth, Fredrikstad begynte å sondere terrenget for å 
starte lokallag i Østfold, hadde Moss og omegn 39 medlemmer 7. januar 2019 mens 
Søndre Østfold hadde 23 medlemmer. Tar med at i Søndre Østfold økte det, slik at den 27. 
april var vi 35 medlemmer, 18. august 50; deretter økte vi til 75 pr 20. november 
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• Da innkallinga til årsmøtet i februar 2020 gikk ut til medlemmene, skrev vi dette:  
«En flott nyttårsgave til lokallaget vil være om dere verver et nytt medlem hver!»  
 

 

• I forbindelse med innkallinga til årsmøtet fikk vi tilsendt oppdatert medlemsliste fra BKA 
sin organisasjonssekretær Bjørghild des Bouvrie: Stor er gleden vår over at vi nå er hele 89 
medlemmer! 
 

3) Styret 
 

3.1) Oppgaver og ansvarsfordeling 
 

• Lokallaget Moss og omegn delte sin mal over oppgavefordelinga i styret med oss. 
Arbeidsformen er slik at vi drøfter alle vedtak før gjennomføring, primært i møter, eller pr 
e-post-utveksling når det er nødvendig. Denne arbeidsmåten vedtok vi på styremøtet 
25.11.2019 
 

• Oversikten over oppgavefordelinga følger her: 
 

Hva: Hvem: Stedfortreder: 

Innkalling styremøter leder sekretær 

Referater fra styremøtene sekretær leder 

Regnskap kasserer leder 

Innkalling årsmøte med 
årsmelding 

leder/sekretær nestleder 

Materialforvalter leder kasserer 

Ansvar for arrangementer etter avtale  

Medlemslister sekretær leder  

Facebook nestleder sekretær; alle 

Instagram Brit Skafle Wenche Ellefsen 
 

3.2) Styrets arbeid 
 

• Under sak 1 – 2019/20 gav konstitueringa dette resultatet: 
o Elisabeth Golding, leder 
o Ulla Kolstad, nestleder 
o Øystein Bakkevig, kasserer 
o Eva Braseth, sekretær 
o Sidsel Skinnarmo, styremedlem 

 

• I perioden har vi hatt 4 styremøter og behandlet 24 saker. Varaene Brit Skafle og Helge 
Kolstad deltar også på møtene 
 

• Møtene starter vanligvis med referatsaker for å holde hverandre orientert om hva som 
har skjedd siden sist. Vi har valgt å sende referatene bare til styrets medlemmer og vara-
medlemmene. Men vi sender ut egne medlemsbrev, jf. punkt 4.c 

 

• Etter første ordinære styremøte 2. oktober sendte vi pressemeldinga «BARNAS KLIMA – 
VÅR SAK» med bilde av leder, nestleder og sekretær til Fredrikstad Blad, Halden Arbeider-
blad og Sarpsborg Arbeiderblad – der sistnevnte avis laget det største innslaget 
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• En presentasjon av lokallaget ble sendt Halfdan Wik, som er redaktør for BKAs interne 
Nyhetsbrev, og der tatt inn som nyhetssak 8. oktober, med samme bilde 

 

• Sidsel og Helge deltok på høringsmøte 6. november ifm behandlinga av Sarpsborg 
kommune sin klima- og energiplan. Sentralt BKA-medlem Per Hjalmar Svae hadde laget 
høringsuttalelsen sendt kommunen, og var også med på møtet 

 

• Statens vegvesen inviterte til åpning av Rv. 110 Ørebekk-Simo 15. november. Elisabeth 
deltok og holdt et innlegg 

 

3.3) Lokallagssamling 29. februar 
 

• I månedsskiftet januar/februar 2020 kom invitasjonen til årets Lokallagssamling. Den ble 
arrangert i Oslo, i Bygdelagssamskipnaden sine lokaler 
 

• Omtrent 50 medlemmer deltok, fra Tromsø i nord til Agder i sør, fra oss Elisabeth og Eva 
 

• Programmet inneholdt disse hovedpunktene: Det første var gruppearbeidet m/erfarings-
utveksling mellom nye og etablerte lag, dernest strategi fram mot stortingsvalget 2021. Til 
slutt gruppearbeid om aksjonsformer, både felles og lokalt 

 

• Trubadur Ola Dimmen fra BKA Trondheim sto for allsang fra selvprodusert sanghefte, med 
tekster som handler om hjertesakene våre 

 

4) Nettsider og medlemsbrev 
 

a) Facebook 
 

Ulla tok 28. mai 2019 initiativ til å opprette side for BKA Søndre Østfold på Facebook. Den 
er fint illustrert med teksten «Barnas klima – vår sak» og har nå 68 medlemmer. De fleste 
innleggene dreier seg om klimaet: Klimakrise, klimakatstrofe, klimaopprør. Greta 
Thunbergs innlegg er ofte delt. Dessuten finner vi litt om våre aktiviteter lokalt 
 

b) Instagram 
 

Brit opprettet kontoen Instagram BKA den 29. mai 2019. Kontoen har 78 følgere og 36 
innlegg til nå. BKA følger også 159 andre kontoer. Brit samarbeider med Wenche Ellefsen 
om Instagram BKA 
 

c) Medlemsbrev: 
 

1. Den 7. oktober gikk første ordinære medlemsbrev ut pr e-post til våre 73 medlemmer. Det 
ble informert om at Nasjonal lysmarkering også skulle arrangeres i Fredrikstad den 4. 
november i regi av BKA Søndre Østfold i samarbeid med Naturvernforbundet 

 

2. Påminning om den nasjonale lysmarkeringa ble sendt medlemmene 30. oktober 
 

3. Julebrev fra styret ble 21. desember sendt medlemmer av landsstyret og egne 
medlemmer. Det oppsummerte høstens aktiviteter, og sa litt om neste periode 

 

4. Den 4. februar gikk informasjon ut til medlemmene våre om konferansen «Broen til 
framtiden» som arrangeres i Oslo 28. februar 

 

5. Medlemsmøte hos FREVAR mandag 10. februar kl 18; invitasjon sendt ut 4. februar til egne 
medlemmer, til Miljøagent Ulrik, og Line, samt til Natur og ungdom og Naturvern-
forbundets avdelinger i Søndre Østfold. Direktør Fredrik Hellstrøm orienterte 
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6. 13. februar ble notat med illustrasjoner fra FREVAR-møtet sendt medlemmene våre 
 

7. Innkalling til årsmøtet 23. mars sendt 89 medlemmer den 21. februar. I forkant av møtet 
kåserer journalist Øivind Lågbu om fugle- og dyreliv og klimaendringer i vårt område  

 

8. Årsmeldinga sendt medlemmene 10. mars med påminning om årsmøtet mandag 23. mars 
 

5) Aktiviteter 
 

a) Et viktig tema på saklista fra begynnelsen av har vært det som nå har overskriften 
«Aktuelle mål og tiltak 2020-2021» - På styremøtet 5. mars ble vi enige om denne 
prioriteringa: 

 

1. Tråle etter avfall i Glomma, og da i samarbeid med f.eks. Falck Dykkertjeneste AS, 
Fredrikstad Sportsdykkere og andre 

2. Påvirke kommunene til innsamling av organisk avfall og produksjon av biodrivstoff av 
avfallet 

3. Etterlyse en forpliktende plan for solcellepaneler på eksisterende kommunale tak, og 
sørge for at nybygg har det 

 

b) De tre nummererte punktene blir øverst på den reviderte oversikten over mål og 
tiltak mens resten blir stående punktvis, slik: 

 

• Være pådrivere for at kommunenes klimaplaner resulterer i konkret handling 

• Etterlyse jevnlige og oppdaterte målinger av luftforurensning i spesielt utsatte områder 

• Jobbe for at arbeidet med dobbeltspor framskyndes 

• Støtte kravet om bedre og hyppigere busstilbud. Det binder kommunene i Søndre Østfold 
bedre sammen 

• Arbeide for at matsvinn skal ned både i offentlige og private virksomheter 

• Arbeide med medieomtale av klimasaken og BKA 

• Gjennomføre vervekampanjer for å doble medlemsmassen i løpet av perioden 

• Ta kontakt med pensjonistfora for å gjøre dem kjent med Besteforeldrenes klimaaksjon 

• Invitere oss selv til møter i regi av pensjonistforeninger for å orientere om BKA 

• Sende nyhetsbrev og invitasjoner til medlemmene for at de skal delta i aksjoner 

• Opprette samarbeid med andre miljøorganisasjoner og samfunnsaktører i Søndre Østfold 
 

c) Nedenfor følger mer informasjon om aktiviteter og tiltak som har vært og/eller 
tenkes satt i gang: 

 

• I forkant av lysmarkeringa på Gangbrua mandag 4. november ble Elisabeth intervjuet av 
Fredrikstad Blad. BKA Søndre Østfold tok initiativ til lysmarkeringa i Fredrikstad den 4.11 
 

• Sammen med Friday For Future og Miljøagentene demonstrerte Elisabeth, Ulla og Brit fra 
styret mot «Black Friday» den 29. november 

 

• Søndag 26. januar deltok Elisabeth sammen med Miljøagentene og Friday For Future i et 
panel på klimagudstjeneste i Fredrikstad Frikirke 

 

• På møtet 23. januar 2020 gikk vi gjennom oversikten over mål og tiltak, jf. 5 over: Til 
punktet «Tråle etter avfall (....)» ble vi ut fra Helge sitt forslag enige om en sokningsaksjon 
i Glomma i sommer. Helge har vært i kontakt med Fredrikstad Sportsdykkerklubb, som er 
innstilt på å være med. Slepebåten Fix kan brukes, etter avtale med dem og andre 
involverte. Det må søkes om økonomisk støtte og lages en mediestrategi. Vi kan kanskje 
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også involvere BKA sentralt. Elisabeth og Brit blir med i ei prosjektgruppe sammen med 
Helge. Dette ble behandlet og fikk støtte på styremøtet 5. mars 

 

• Søndag 26. januar deltok Elisabeth sammen med Miljøagentene og Friday For Future i et 
panel på klimagudstjeneste i Fredrikstad Frikirke 

 

• Åpent medlemsmøte planlegges å bli arrangert på St. Croix-huset tirsdag 9. juni. Lands-
kjent meteorolog John Smits har takket ja til å innlede 

 

• I oktober møte i Berg kirkes menighetslokale, Halden, og da be Lars Haltbrekken innlede  
 

6) Samarbeid med kirka og deres Ressursgruppa for skaperverk og bærekraft  
 

Eva ble godt kjent med «Grønn menighet» mens hun i Bodø var med i Ressursgruppa for miljø 
og rettferd i Sør-Hålogaland bispedømme. Den startet i 2003. 
Ordningen «Vår grønne menighet» ble revidert i løpet av 2014. Den gir mulighet til å 
konkretisere menighetenes grønne engasjement. Åslaug Sødal Gabestad ved bispekontoret er 
leder for ei slik gruppe i Borg bispedømme, og Eva sa ja til å bli med i den gruppa. 
 

Litt fra relevante møter og samarbeid i denne perioden: 
 

• Møtet i Ressursgruppa 23. september 2019 hadde dette på saklista: Klimapilgrim i Borg 
bispedømme, Status Grønne menigheter, Status Håpets katedral. Under eventuelt kom 
man inn på at det nå fokuseres på «Giving Tuesday» istf «Black Friday» - Eva fortalte litt 
om oppstarten til BKA Søndre Østfold. Det kom fram ønske om en tekst i menighets-
bladene om besteforeldreaksjonen, og om klimaengasjementet vårt 

 

• På BKA sitt styremøte 25. november ble vi enige om å sende slik informasjon om BKA til 
menighetsbladene i Søndre Østfold. 29. oktober mailet Eva teksten «Vi vil gjøre Østfold 
grønt» til de 13 menighetsbladene i vårt område. Vi fikk kopi av menighetsbladet i Varteig 
som hadde tatt teksten inn i nr 6/2019 

 

• Erling Omvik, redaktør i Domkirkens menighetsblad ba om å intervjue noen fra styret vårt. 
Elisabeth og Ulla avtalte møte med han den 4. desember. Resultatet ble en artikkel der 
han skrev om BKA og om miljøengasjement lokalt og globalt. Den ble trykt med bilde i 
menighetsbladene til Domkirken, Glemmen og Gamle Glemmen 

 

• Det er ennå ikke kommet referat fra møtet i Ressursgruppa den 25. februar 2020, men på 
saklista sto også denne gangen Status Grønne menigheter og Status Håpets katedral. 
Dessuten orienterte medlemmene om hva som skjer i de ulike prostiene. Gruppa har også 
et medlem fra Kirkens Nødhjelp, som delte erfaringen fra sitt arbeid med oss  

 

7) Økonomi og regnskap  
 

• Lokallagets årsregnskap gjelder fra 1. januar til 31. desember 
 

• Bankkontoen vår er i Cultura bank, altså konto under BKA sentralt 
 

• Det kom ikke noe inn på kontoen vår i 2019 
  

• Lokallagets faste andel av kontingenten er 35 %, dvs. av 300 kr mottar vi 105 kr pr medlem 
  

• Ellers kan vi søke om prosjektstøtte og støtte til enkelttiltak. Det vil blant bli annet gjort i 
forbindelse med det åpne møtet med meteorolog John Smits tirsdag 9. juni 
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8) Oppsummering 
 

Medlemmene i styret for BKA Søndre Østfold synes vi er kommet godt i gang med lokal 
aktivitet. Vi er landets minste klima- og miljøorganisasjon, og for å få statsstøtte må vi 
ha 5000 medlemmer på landsbasis. Nå er vi 3800 medlemmer, og vi ser gjerne at vi blir 
flere! Alle som er interessert i barns og ungdommens oppvekstvilkår er velkommen 
som medlemmer. 
La oss til slutt minne hverandre om at målet vårt er å bidra til å bremse den globale 
oppvarmingen av hensyn til dem som kommer etter oss! 

 
Årsmeldinga ble styrebehandlet og avsluttet torsdag 5. mars 2020 
 

Elisabeth Golding – Ulla Kolstad – Øystein Bakkevig 
Sidsel Skinnarmo – Eva Braseth – Brit Skafle – Helge Kolstad 


