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Besteforeldrenes klimaaksjon avd. Agder

Det harvært uformellaktivitet i Besteforeldrenes klimaaksjon både iArendalog Kristiansand over
flere år. I løpet av 20L9 har Kåre Eie vært sentral for å øke den lokale aktiviteten. Foreningen har ikke
hatt status som eget lokallag i BKA. I 2019 økte aktiviteten, og det ble arrangert klimakafeer på Grønt
senter, Kristiansand, og på kafe Prana i Arendal.

l-9. mars arrangerte vi klimakafe i Kristiansand før kommunevalget. Møtet var arrangert i samarbeid
med Framtiden i våre hender. Svein Tveitdal holdt foredrag om klimasituasjonen. Representanter fra
de politiske partiene på Agder fikk anledning til å utdype sitt syn på klimaspørsmålet. MØtet var godt
besøkt med rundt 60 frammøtte.

Vi tok også initiativet til å arrangere et offentlig møte med tema havvind 27. august. MØtet ble
arrangert i samarbeid med Naturvernforbundet og Framtiden ivåre hender. Vi fikk støtte fra BKA

landsstyret til å annonsere for møtet i avisen Fedrelandsvennen. Vi leide stort lokale og fikk innledere
fra både forskere, politikere, representanter fra næringslivet og milj6organisasjoner.
FylkesordfØrerne fra begge Agder-fylkene kom på møtet (uventet siden dette var rett før
kommunevalget). Møtet ble ledet av tidligere sysselmann på Svalbard Ann-Kristin Olsen.

På samme kveld som hawindmøtet arrangerte vi også stiftelsesmøte for BKA Agder. Leder Steinar W.
Christensen deltok på mptet, og orienterte om situasjonen og strategien framover for BKA. På møtet
sa følgende personer seg villig til å sitte i styret for lokallaget: Kåre Eie, Yngvar A. Olsen, Helga

Aasgard Walle, Ellen Schei Tveitdal, Åshild Eugenie G. Krabbesund og Harald Holt. Disse personene

var fra både Aust- og Vest-Agder. Styret fikk mandat til å konstituere seg selv på første styremøte.

Under Arendalsuka hadde vi egen stand, arrangerte klimakafe og gjorde mye av oss med de røde

hattene. Denne aktiviteten ble støttet av lokale aktivister i Arendal og BKA sentralt. \

Flere av oss var med og støttet skoleungdommenes klimastreik. Et BKA-medlem ble intervjuet på

NRK sin lokalsending i forbindelse med streiken. Kåre Eie har hatt flere leserinnlegg på trykk i

Fedrelandsvennen og Agderposten. Det har vært holdt stands både i Froland, Arendal og

Kristiansand. I Arendal har Ellen S. Tveitdal holdt foredrag om klima både på en skole og i Fevik

arbeidskirke. Lokallaget har egen Facebook-side som drives av Harald Holt og Åke Sjørte.

Vi har hatt ringerunde til medlemmer som har glemt å betale kontingenten.

Konstituerende styrem6te ble avholdt 05.09.L9, og styret konstituerte seg selv på dette møtet. Det

ble vedtatt å søke BKA sentalt om å bli et lokallag med navn BKA Agder. Laget geografiske virkefelt
skal dekke hele Agder. Kåre Eie ble valgt til leder, Yngvar Olsen til sekretær, Ellen S. Tveitdal til
kasserer, og de øvrige til styremedlemmer. Medlemmene til BKA iAgder er spredd over hele fylket
med to tyngdepunkter, Arendals- og Kristiansandsområdet. Laget ble godkjent som eget lokallag av

BKAs landsstyre 14. oktober 2019. Laget har opprettet egen bankkonto og fått overført midler fra
BKA sentralt. Disse midlene fordeles forholdsvis mellom lokallagene etter antall medlemmer. Det ble
vedtatt vedtekter for lokallaget etter mønster fra BKA Oslo. Disse vil legges fram på Årsmøtet.

Lokallaget hadde 195 medlemmer over hele Agder per 13.12.19, og det har vært god medlemsvekst

dette året. Oppmøtet til «vanlige» klimakafeer har vært lavt. Vi vil forsøke å bedre oppmøtet
framover ved å invitere foredragsholdere til klimakafeene. Samarbeid med andre foreninger om
møter har også vist seg å være en god strategi.



Kristiansand 31.03.2020 Yngvar A. Olsen, midlertidig leder BKA Agder

Årsmeldingen er lest gjen og godkjent
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