
-Referat fra styremøte i BKA Hamar og omegn 26.08.20 

Til stede: Inger-Beth Sandham, Eva Ormåsen, Steinar Sætervadet, Gunnar Kjeverud, 

Ingun Bjerke, Synøve Mæhlum og Inga-Lill Lygre 

 

 

SAK 26/20   Innkalling og saksliste godkjent. 

 

SAK 27/20   Referat fra møte 17.06 godkjent etter de rettelser som Synøve har gjort. 

 

SAK 28/20   Inger-Beth fortalte om de inntrykk hun hadde fått etter vellykket 

markering av Hiroshima-markeringen 06.08 med bidrag fra BKAs lokalstyre.  

Inger-Beth har hatt nettmøte angående «Klimaopprøret Innlandet». Hun etterlyser 

initiativet om samarbeid med andre miljøorganisasjoner. Dette skulle leder av Natur og 

Ungdom i Innlandet, Markus Refsdal, ta seg av. Vi vil gjerne fortsette samarbeidet. 

 

Eva informerer om klimabroderi-utstillingen til Elisabeth Briseid. Den skal nå henges 

opp i Hamar bibliotek. Inger-Beth skal tipse HA om dette. Kunstneren skulle ha vært 

tilstede ved åpning i Brumunddal bibliotek, dette er utsatt pga koronasituasjonen. 

Eva refererte og fra siste sentralstyremøte; leder for Urgenda i Nederland er invitert til 

Oslo for å informere om deres klimasøksmål, som de har vunnet i 3 rettsinstanser. 

Den 07.11.20 skal Høyesterett i plenum behandle klimasøksmålet som Greenpeace og 

Natur og Ungdom har anlagt mot staten. BKA støtter søksmålet.  

Årsmøte i BKA blir på Zoom 26.09. Alle medlemmer i BKA kan meldes seg på. Dette 

blir et forenklet årsmøte hvor det ikke vil være rom for de lange debattene. BKA 

nærmer seg nå 5000 medlemmer og for å oppnå det blir det foreslått støttemedlemskap 

til ½ pris. Det vil bli foreslått at lokalforeningene får overført mindre penger. Dette vil 

kunne gjøre det mulig å lønne medarbeider i sekretariatet. I dag gjøres alt på frivillig 

basis. Eva informerte og om at naturmangfold ikke blir tatt inn i vedtektene denne 

gangen. Dette er det uenighet og diskusjon om både sentralt og lokalt, men et flertall i 

sentralstyret mener at dette er en naturlig del av klimakampen og ikke trenger 

spesifiseres. 

 

SAK 29/20  Hvordan bli mer synlig i lokalmiljøet? Vi har fordelt hvilke saker hver 

enkelt av oss skal skrive om for å få det publisert i lokalavisene. Vi har fordelt tema fra 

«Klimavettreglene». Noen av temaene er utfordrende å skrive om, og vi vil ha 

mulighet til å diskutere og få tilbakemeldinger fra hverandre. Eva har fått tilgang på et 

brev som BKAs lokalgruppe i Trondheim har skrevet. Dette er et opprop til politikerne 

våre og kan brukes som en forberedelse til valgkampen 2021. Vi får mer info om dette 

fra sentralstyret. 

 

SAK 30/20  Hvordan skal vi mobilisere flere medlemmer? Vi ønsker å bli synlige der 

hvor folk møtes. Inger-Beth skal sjekke når neste Bondens marked skal være. Hun vil  

se i kulturkalenderen i Hamar kommune etter tips om andre møtearenaer. Vi vil 

fortsette å rekruttere i våre egne nettverk. Vi har fått forslag til medlemsverving via 

Footprint. Disse forslagene skal vi diskutere på neste styremøte som blir 16.09 i 

Biblioteket. 



 

SAK 31/20 Eventuelt. 

Inga-Lill informerer om at vi har fått penger fra BKA sentralt. Vi har nå ca kr 14.000 

på konto. 

Synøve informerte om at hun har fått noen utfordringer knyttet til sin helse. Dette kan 

få innvirkning på hennes aktivitet i BKA fremover. 

 

 

Ref; Inga-Lill  
 


