
  BKA Arktis, Tromsø 24.01.2020. 

 

Årsrapport 2018 – 2019. Lokallag BKA Arktis, Tromsø og omegn. 

 

 

I dette første året som lokalgruppe, har vi brukt tid på å konsolidere oss. Stiftelsesmøtet for 

gruppen var 13. juni 2018, og om høsten endte vi opp med et interimsstyre på fire 

medlemmer, Toril Synnøve Jenssen (leder), Kristoffer Rypdal (nestleder), Torben Marthinus 

(sekretær) og Synnøve des Bouvrie (kasserer).  

 

Vi har hatt styremøter ca. hver sjette uke (12. oktober, 21. november og 3. desember i 2018 og 

7. januar, 12. februar, 27. mars, 24. mai, 2. september, 27. november i 2019. Stort sett har alle 

deltatt. Siden vi er et lite styre med bare fire medlemmer, har vi holdt møtene etter tur 

hjemme hos hver enkelt av oss. Dagsorden og referat er skrevet til hvert møte og lagt i en 

felles dropbox. Vi har diskutert profil og navn og kommet fram til at vi først og fremst ønsket 

å ivareta det lokale området til de 77 medlemmene, (1.jan. 2020), med adresse postnummer 

9000 - 9300. Kunnskap om klimasituasjonen ble en viktig del av vår plattform.  

 

Primært har vi lagt vekt på å legge grunnlaget for et lokallagsstyre, være tilstede i bybildet, 

vise vår støtte til de klimastreikende ungdommene, samt rekruttere nye medlemmer. 

  

Noen aktiviteter: 

- Avisinnlegg publisert i avisa Nordlys 29. oktober. Tittel: «Tromsø kommunes ansvar for 

barnebarnas klima». Innlegget var relatert til Tromsø kommunes Klima-, miljø- og 

energiplan (KME-plan) for 2018-2025. https://nordnorskdebatt.no/article/tromso-kommunes-

ansvar 

 

- Brev, datert 22. november 2018 til lokallagsmedlemmene, med generell informasjon. 

Vi skrev: «Det er viktig for lokallaget å være oppdatert om medlemmenes tanker og idéer på 

klimafronten og vi ber deg derfor om å sende innspill til saker vi i styret bør ta opp». 

 

- 5. november 2018 Videreformidlet BKA`s brev til partilederne i de politiske partiene i 

Troms fylkeskommune og alle kommunene i Troms, med forslag til Kommunal 

klimapolitikk. Senere oppfølgingsbrev er også videreformidlet. 

 

- 10. desember 2018 brev til kongen med dette ønsket: «Vi håper derfor at kongens 

nyttårstale i år har med en oppfordring til besteforeldre og andre om å vise ansvar gjennom å 

støtte det frivillige arbeidet for et bedre klima». 

 

- Møte 14. mars med kunstnergruppa ICE-9 angående deres plan om framskriving 50 år av 

klimasituasjon, gjennom frivillige personers beskrivelser. Torben har deltatt i 

referansegruppemøter til prosjektet Hello X, som gruppa ICE-9 gjennomført.  

 

- Toril deltok på konferansen «Broen til framtiden», Oslo 22. mars 2019. 

 

- Toril deltok på BKA’s lokallagssamling i Oslo 22-23. mars 2019 med innlegget 

«Orientering om oljeboring i Arktis og debatten i det siste, sett fra Tromsø». 

 

- Lørdag 7. september 2019 deltok vi med stand (banner, info-materiell, godteri) på    

  Frivillighetsdagen i Storgata, Tromsø.  
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- Klimabrølet: Torben holdt en appell i tilknytning til fellesarrangement på Stortorvet. 

BKA ble gitt oppmerksomhet både i lokalavisa og i direktesending på NRK Troms. 

- Deltakelse med banner og info-materiell på skolestreiker, klimamarsj etc.  

 

- Deltakelse forøvrig på diverse møter og arrangementer angående Klimaspørsmål. 

 

- 11. september Synnøve og Toril deltok på middagsmøte med miljø- og klimaorganisasjoner  

  i regi av Holt Økopark i Tromsø. 

 

- 19. september hadde vi åpent dialogmøte om klima, på Internasjonalt seminar i Tromsø. 

Innledere var Synnøve des Bouvrie, BKA, filosofene Øyvind Stokke og Svein Anders Noer 

Lie. Torben Marthinus ledet møtet. Ca. 40 personer kom og mange deltok i en aktiv debatt. 

 
4. november. I forbindelse med Klimasøksmålet hadde vi et lysarrangement i byen, sammen 

med saksøkerne og Naturvernforbundet. Kunstnergruppa Ice9 ledet an med et detaljert 

program som de hadde planlagt. I deres planlegging av programmet deltok Synnøve des 

Bouvrie og Torben Marthinus. Programmet besto av paroler fra organisasjonene og et tog 

med fakler og en stor grønn elefant (symbolsk uttrykk for «elefanten i rommet») som 

kunstnergruppa hadde laget.  

Parolen fra BKA lokalt ble holdt av Ingunn Elstad. I toget deltok ca. 200 personer som gikk 

med bind for øynene og en hand på skulderen til personen foran seg. Fremst i toget gikk et 

barn (ca. 8 år) uten tildekte øyne. Toget gikk fra Stortorget til Verdensteateret, der avisa 

Nordlys hadde invitert regjering og stortingspolitikere til en diskusjon om 

‘Nordområdemeldingen’. Flere av møtedeltakerne kom ut og møtte deltakere i toget. 

 

 


