
Utkast til Aktivitets/Årsrapport 2019- mars 2020  

for 

Besteforeldrenes Klimaaksjon, lokallag Vestfold 

 

Lokallaget ble etablert 5. juni 2019 på initiativ av Aase Catarina Wahl på et åpent møte på Tønsberg 

Bibliotek. Samtlige medlemmer av BKA i Vestfold hadde fått mail om møtet. Tilstede var også Steinar 

Winther Christensen som leder for BKA. 

Følgende styre ble valgt: 

Øyvind Wistrøm, leder 
Einar Winther, kasserer 
Aase Catarina Wahl, styremedlem 
Lars Hauge, styremedlem 
Ragnhild Evensen, styremedlem 

 
 
Etter et par utmeldinger av styret (men fortsatt medlemmer av BKA), er det faktiske styret pr. april 
2020: 
 

Øyvind Wistrøm, leder 
Einar Winther, kasserer 
Lars Hauge, styremedlem 
Jon Edgar Karlsen, styremedlem 

 
Aktiviteter:  
Styret har hatt 7 styremøter. 
Styret har vært i kontakt med leder for Skolestreik for Klima i Vestfold for å tilby sin støtte til 
skolestreiken. Imidlertid ble det ikke noe av skolestreiken på det tidspunkt. 
Flere av styremedlemmene var initiativtakere til og deltok på markeringer utenfor 
kommunestyremøter to ganger i Horten Kommune, inklusivt hadde innlegg på kommunestyret, for å 
få kommunen til å erklære Klimakrise. Kommunestyret erklærte klimakrise d. 12 november. 
Leder har på vegne av BKA hatt to innlegg i lokale aviser vedrørende klimaproblemene: i Tønsbergs 
Blad og i Gjengangeren. 
BKA var medarrangør og holdt innlegg på Naturvernforbundets Lysaksjon for Klima i Horten 4 
november. 
Leder har holdt 9 foredrag om klimaproblematikken dels på vegne av BKA på forskjellige steder: 
biblioteker i Horten, Tønsberg, Skien, Porsgrunn og Hønefoss foruten Rotary i Sandefjord, Filosofisk 
Hjørne i Tønsberg og studenter på Universitetet i Sørøst Norge. På foredrag hvor det var «relevante» 
tilhørere, ble de informert om og oppfordret til melde seg inn i BKA.  
Leder har deltatt på to sentrale samlinger for BKA i Oslo: landsmøtet 21 sept og møte for 
lokallagsledere 29 febr i Oslo. 
Det var planlagt og invitert til åpent møte med påfølgende årsmøte 23 mars med filosof Johan 
Vetlesen: Hva skal vi si til våre barn. Møtet ble kansellert pga korona-tiltakene. 
 
 
Horten 15 mars 2020 
Øyvind Wistrøm 
Leder 


