
Årsrapport fra BKA Molde og omegn for 2019  og til vårt første årsmøte som lokallag  26.mars 2020.  

2019 startet med at vi igjen deltok i gjennomføringen av Klimafestivalen § 112 i Molde og omegn 16.-26.jan., den 

3.klimafestival: https://1drv.ms/b/s!AkmV5BixNwa6gedMn8R3XmIw4xfN4A?e=MUu4Zd 

1. BKA hadde hovedansvar for 25.jan. arr.: Bevar regnskogen under vann! BKA-stand lørdag 19.jan. på 

MoldeTorget, sønd. 20.jan. klimagudstjeneste og Barnas klimafestival på Holmarka Besøksgård. Serverte 

Skvalderkålsuppe og Granskuddsaft på Hagelagets arr., deltok på 24.jan. Grønn stund med gode ord om 

miljø og ord – og Klimabroderiutstillinga til BKA-medl. Elisabeth T. Briseid sirkulerte på alle arr.  BKA hadde 

også enkel kafe på 4 arr. Klimafestivalen verver medlemmer da med inngangsfordeler – så her ser vi en 

klimaengasjement-konkurrent. 

2. BKA  er derfor også engasjert i Årsmøtet til klimafestivalen. 

3. Lokallagssamling i Oslo, kombinert med Broen til framtiden. Oddbjørg deltok. Referat sendt medlemmene og 

info på BKA-hjemmesida. 

4. Vi er nå blitt 2 BKA-medlemmer som jevnt skriver jevnt  klimainnlegg på baksida av Romsdals  Budstikke. Vi 

utfyller hverandre i kinkige saker, som når klimaskeptiker-innleggene blir provoserende. Fått mye ros og 

samtykke på våre innlegg – og alt har kommet inn i avisa. 

5. Klimakafè på Molde antikvariat og ymseri i april 2019, for folk ville ha oss i tale. Noen kom! 

6. Stiftelsesdokument 6.aug. 2019 for å bli Lokallag i BKA: 

https://1drv.ms/w/s!AkmV5BixNwa6gbUYMlBNws56xzar-w?e=eTNsC5  

 Underkonto til BKA sentralt for BKA Molde og omegn: Kontonr. 1254 63 00917. Hovedkonto BKA i Cultura 

Bank er  12540580535    Org.nr. 998636779   Vi fikk penger inn på vår lokale konto fra BKA sentralt, etter 

reglene for lokallag. Vi er nå et midlertidig/Interimstyre med Oddbjørg som leder og Helge Strandhagen som 

kasserer. Viser til vedlagt Regnskap 2019. 

7. Innflytterdagen i beg. av september, stod vi trad. sammen med Naturvernforbundet. Vi sang fra våre 

klimasanger i mikrofon og slik inspirerte til klimavalg! BKA fikk 3 nye medlemmer. 

8. Landsmøtet på Haraldsheimen i Oslo i sepember 2019 – der Oddbjørg Langset deltok, var inspirerende. Se 

BKA-hjemmesida for mere info. 

9. Felles-lysmarkeringa før Klimasøksmål Arktis kl. 18 i Storgata i november, sammen med 

Naturvernforbundet og Klimafestivalen. Sendte pressemelding, men bare cruise-turister med fotoapparat på 

magen, dukka stadig opp. Svært få i sentrum så sent på en hverdag i november! 

10. Hele året pågått arbeid med 4.klimafestival i Molde,  som ble gjennomført 15.-25.jan. 2020: 

https://1drv.ms/b/s!AkmV5BixNwa6gedMn8R3XmIw4xfN4A?e=gKlU16 Blitt permanent festival, iflg. 

Fylkeskommunen og kan da søke om flerårig støtte. Den posisjonenen er viktig å holde på, for klimaet – så vi 

er stadig ute etter flere som kan engasjere seg i ledelsen der og i BKA. BKA hadde bl.a. enkel kafèdrift på 

Krona 3 dager og på Redesigndagen på Rådhuset. Vi serverte skvalderkålsuppe og granskuddsaft på 

Hagelagets arr.: Økologiske møteplasser i nærmiljøet. NU ved Thor Due presenterte Klimasøksmål Arktis 

svært så interessant, på PopVit torsd. 16.jan. 2020. 

11. Lokallagsamling BKA og Broen til fremtiden i Oslo 29.+28.febr. 2020. Oddbjørg dro dit. Var også med Oslo-

laget på aksjon ved Nasjonalteateret stasjon 6.mars og å markere BKA i 8.marstoget. 

12. Årsmøte med valg av styre i BKA lokallag for Molde og omegn torsd. 26.mars kl. 12. Deretter klimakafè på 

Molde antikvariat og ymseri. Innkalling m.sakspapirer mailet 32 medlemmer pr. 5.mars – og klimakafe på 

Det skjer i RB .Pga Korona blir Klimakafe  utsatt og Årsmøtet gjennomføres digitalt på Zoom. 

 

 

Molde, 7.mars 2020 

 

 

 

Helge Strandhagen                                                                Oddbjørg Langset 
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HANDLINGSPLAN etter 26.mars 2020: 

 

Støtte Skolestreik i Norge  fred. 24.april 2020 – som vi antar blir digitalt. 

BKA på tilhørerbenken i bystyret v.aktuelle saker? 

Info om: Glasgow Klimatoppmøtet 9.-19.nov. 2020 Alle som vil fra BKA toger sammen – følge med på hjemmesida. 

ARENDALSUKA 11.august 2020 – fritt å være med fra sentralt! Følg med på hjemmesida. 

OLJEMESSA i Stavanger  31.aug.-3.sept.2020 – fritt å være med fra sentralt. Følg med på hjemmesida. 

Klimakafe sen høst/når Korona tillater det. 

BKA ha stand sent i høst/når Korona tillater, f.eks. på Storsenteret i Molde: BKA-rollup, brosjyrer, verveliste. Hvem 

kan tenke seg å være med på det? 

BKA være med Naturvernforbundet+redesignere (Marte DH) på FIKSEFEST fred. 22.jan.2021, og vise produktene 

på Redesigndagen 23.jan. +Klimafestivalen 2021. 

KLIMAVALG  2021 – brev til politikere – fellessending fra sentralt BKA. 

Påvirke KLIMAKUR 2030 (mot valg 2021) – se BKA Handlingsplan sentralt. 

LITT KLOKERE formiddag Molde bibliotek om BKA (klimafest.2021?)  

Innflytterdagen i sept. 2020 

Annet? 

 

Molde, 24.mars 2020 

 

Oddbjørg Langset 

 

 

 

 

 

 


