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ÅRSMELDING 2020 FOR BKA HAMAR OG OMEGN 

26.02.2020 – 21.02.2021 

(Koronaåret, - Norge stengte 12.mars kl.18.00) 

 

På grunn av viruset korona og smittefaren, blir det ikke holdt ordinært årsmøte i 2021. Denne 

årsmeldingen er godkjent av styret. Vi rakk akkurat å avholde årsmøte 26.februar 2020. Thomas 

Cottis holdt årsmøteforedrag om «Klimavennlig mat er godt for helse, for miljøet og sjølforsyninga 

vår». Lite visste vi om hva som skulle komme. Det var 19 personer som møtte til foredraget, og 14 

overvar selve årsmøtet. Interimsstyret ble til ordinært styre. Styret består av Inger-Beth Sandham 

(leder), Eva Ormåsen (nestleder), Inga-Lill Lygre (kasserer), Ingun Bjerke, Gunnar Kjeverud, Synøve 

Mæhlum og Steinar Sætervadet er styremedlemmer. Werner Christie og Thomas Cottis er våre 

ressurspersoner, til å innlede til debatter, avisinnlegg etc.                                                 

➢  Seks medlemmer fra BKA Hamar og omegn deltok på konferansen Broen til framtiden i Oslo 

og lokallagssamling 28.-29.02.2020 

➢ Første styremøte var 11.03.2020, dagen før Norge stengte. 

➢ Vi har hatt sju styremøter i 2020, ingen i 2021, men vi har ligget på vent for å se om det lot 

seg gjøre å få til et styremøte. Pr. dags dato har det ikke vært tilrådelig pga smittefaren. 

Møtene er delvis holdt utendørs, - på Mjøsstranda, på en strandkafe og på Hamar bibliotek.   

➢ Vi har behandlet 43 saker.  
➢ BKAs formål er å arbeide for å minske den menneskeskapte globale oppvarmingen av hensyn 

til de som kommer etter oss. Formålsparagrafen styrer handlingsplanen vår. Flere aktiviteter 
i handlingsplanen har ikke latt seg gjennomføre pga koronaen. Det var: 
Den internasjonale klimastreiken med alle miljøorganisasjonene 24.april, med NU i spissen.                                                                                                                                                     
Deltakelse på åpningen av Sirkula i april, et nytt og moderne interkommunalt søppel- og   
gjenbruksmottak på Gålåsholmen miljøstasjon i Hamar.                                                                  
Det samme gjelder en tur med Hvit buss til Kongsberg våpenfabrikk 19.09.2020.                                
Vi ønsket å være til stede på Bondens marked og Pultostfestivalen, men alt dette og lignende 
tilstedeværelser ble mer eller mindre avlyst.                                                                                                                             
Selv om aktivitetene ikke lot seg gjennomføre som planlagt, prøvde vi å justere og lirke på 
opplegg i tilfelle koronaen skulle gi seg, men det gjorde den ikke!  

➢ Vi har deltatt i og gjennomført: 
Informasjonsforedrag om BKA på frivillighetssentralen i Moelv tidlig i februar 2020.                                                                                                                                                                  
8.marstog i Hamar med seks medlemmer fra BKA Hamar og omegn under parolene 
Klimakamp er kvinnekamp og Klimakrisen rammer kvinner verst.  
06.08 2020 – Hiroshimadagen 75 år – Vi var invitert av IKFF (Den Internasjonale kvinneliga for 
fred og frihet) i samarbeid med de andre miljø- og fredsorganisasjonene til en 
heldagsmarkering. Den endte med et opptog ned til Mjøsstranda hvor vi i japansk tradisjon la 
ut origami-brettede fugler og båter på vannet, mens det ble spilt fredsmusikk fra 
klokketårnet like ved. Det var en vakker og sterk opplevelse.                                                                                       
08.09.2020: Utstillingen Klimabroderier sydd av Elisabeth T. Briseid, med noen få tilfeldige 
tilskuere pluss to fra lokalpressen til stede på en ellers tradisjonell og festlig åpning med 
Mozell og saltstenger. Det er litt av noen budskap hun har brodert!  «Fly fillern». Det ble god 
pressedekning, også.  Utstillingen ble etterpå flyttet til Brumunddal bibliotek.  
20.10.2020: Stand i Hamars gågate en fredag formiddag for å verve folk. Det var en hyggelig 
og vennlig opplevelse. 
04.11.2020: Lysaksjon og etterfølgende foredrag på Gregers i samarbeid med Natur og 

Så oppdaget han frosken, guttungen, som egentlig var med på tyttebærtur. 

Han ville heller finne en frosk. Så ømt ble den fanget, og stor var forundringen 

da den lille frosken etter hvert lagde et høyt, langt hopp og forsvant i lyngen.  



 

 

Ungdom – ad klimasøksmålet som startet opp i Høyesterett 5.november.  Ingun Bjerke 
(styremedlem) holdt appell.  
Flere av styremedlemmene har hatt gode avisinnlegg, om bærekraftighet og om hvordan 
strålingen som omgir oss, kan påvirke oss. 
22.01.2021: Mot atomvåpenmarkering på Triangelen i Hamars gågate en fredag sammen 
med IKFF, Nei til atomvåpen, andre miljøorganisasjoner.  

➢ Medlemmer 1.februar (gjelder gamle Hedmark fylke): 221 medlemmer/ støttemedlemmer. 
Det er en økning på vel 80. Vervekampanjen nyttet! 

➢ Økonomi: Inntekter kr. 17 000,00, utgifter kr. 3634,86 kr, saldo: 13765,14 kr 
 

Epilog: Styret var på sitt første styremøte 2020 opptatt av temaer og utfordringer som var oppe på 
Broen til framtiden 28. februar: Om forbruket vårt, om nødvendig politisk kursendring, nye verdier, 
oljepolitikken og etiske utfordringer i klimasammenheng. Vi visste at neste Stortingsvalg ville bli 
meget viktig for hvilken klimapolitikk vi ville få. Likeså viktig å informere folk om hva som gjelder 
framover; Barnas klima er vår sak, framtida er nå! På godt og vondt har koronakrisen tvunget oss til 
en livsstil som er mer bærekraftig for klimaet. En 21 årig mann i Beijing fortalte at han for første gang 
i sitt liv hadde sett blå himmel, smogen var borte som en følge av lavere utslipp. Vil vi virkelig tilbake 
dit vi var og overse den gevinsten vi har hatt ved koronakrisen? Neste Stortingsvalg bør bli et 
klimavalg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot atomvåpendagen 22.01.2021. (Triangelen)    

Trygg koronaavstand på Gregers 
04.11.2020 

  

«Det er en sak til som ikke er så enkelt å snakke om», sa Synøve Mæhlum til lokalpressen ved 
åpningen av utstillingen av Briseids klimabroderier på Hamar bibliotek. «Det er at jeg har levd et 
langt liv med utrolig mange muligheter. Og jeg har bare tatt for meg av alt som jeg har kommet til. Da 
tenkte jeg ikke på klimakonsekvensene, fordi det ene har tatt det andre. Jeg ønsker å ta denne 
kampen for barnebarna og etterkommerne, og for de flotte ungdommene i miljø -og 
klimaorganisasjonene». 

 

   

Hamar 21.02.2021    I-B Sandham, leder i BKA Hamar og omegn 


