
           Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergen & Hordaland 

BESTERFORELDRENES KLIMAAKSJON 

LOKALLAG FOR BERGEN OG OMEGN 

ÅRSMELDING 2020 inkludert januar 2021. 

Styret fra februar 2020 . 

Janet Wiberg                   leder 

Wibeke Kryvi                   nestleder 

Ingeliv Vevle                    kasserer 

Anders Bærheim            styremedlem 

Bjørghild des Bouvrie    styremedlem 

Gunnar Kartveit              styremedlem 

Gunnar Kvåle                   styremedlem 

Halfdan Wiik                    styremedlem 

Normann Natland           varamedlem 

Sidsel Kjølleberg              varamedlem 

Harald Smedal                 varamedlem (gikk bort den 7. november 2020). 

Vi i Bergenslaget var svært heldige å ha Harald Smedal med på laget, siden 2015. Det har 
hele veien vært en stor glede å samarbeide med ham. Alltid positiv, flink til å finne på 
løsninger, vidsynt, klok, engasjert, ja mange flere godord kan man velge for å beskrive «vår» 
Harald. Et usedvanlig flott menneske, kort og godt. Vi mistet ham, men vi beholder de gode 
minnene.    
 

Styremøter: 

Det har vært avholdt 12 styremøter i perioden januar 2020 til januar 2021. På grunn av 

koronasituasjonen har alle vært digitale bortsett fra to møter. Et møte i februar, like før 

smitteverntiltakene trådte i kraft, ble avhold på Kulturhuset Dankert Krohn og et møte i juni ble 

avhold utendørs hos Janet Wiberg. Vi har ikke hatt utgifter med disse møtene. Bruk av Kulturhuset 

Dankert Krohn var kostnadsfri. 

Medlemsmøter: 

På grunn av smittesituasjonen har vi ikke kunnet avholde fysiske medlemsmøter. Vårt planlagte 

medlemsmøte i mars måtte dessverre avlyses. Styret har måttet venne seg til den digitale måten å 

møte på og erfarer at denne måten fungerer med mindre grupper, men er mer krevende med større 

grupper. Dermed har vi ikke arrangert digitale medlemsmøter. Vi savner våre medlemsmøter og ser 

fram til å starte opp med dem så snart det la seg gjøre. 

Grasrotandel av tippemidler: 

I år ble BKA Bergen og omegn registrert i Brønnøysundregistrene, både i Enhetsregisteret og 

Frivillighetsregisteret, med organisasjonsnummer: 924 900 342. Det betyr at lokallaget kan motta 

grasrotandel av tippemidler.  Vi oppfordrer medlemmer som tipper og ønsker å støtte laget, til 

å oppgi BKA Bergen som mottaker organisasjon. Husk å oppgi organisasjonsnummeret. 



Vervekampanje 2020: 

Vi takker medlemmene for deres deltagelse i vervekampanjen for BKA 2020. I november var det 
åpnet opp for støttemedlemskap. Med stor innsatts fra medlemmene klarte organisasjonen 
å oppnå målet om 5000 medlemmer innenfor 31.desember 2020. Nå kan vi søke om 
statsmidler, og trappe opp våre aksjoner til et høyere nivå! 
Medlemstall for Bergen og omegn: 

Dato:                     01.01.2020                              01.01.2021 

Medlemstall:        270                                            438       

Valgutvalget:               

Siden tidlig høst har Halfdan Wiik og Janet Wiberg deltatt i Valgutvalgets pågående arbeid med 

utforming av BKA’s valgstrategi og valgmateriell. Valgutvalget består av 6 faste medlemmer 

(Trondheim, Agder, Bergen, Drammen og Oslo) og en kontaktperson i landsstyret. 

Energiseminar: 

Koronasituasjonen har begrenset våre aktiviteter i år. Heldigvis, like før smitteverntiltakene trådte i 

kraft, fikk BKA gjennomført et større energiseminar i samarbeid med Naturvernforbundet den 15. 

februar. Det gikk over en hel dag, med godt over 100 deltakere. Alle foredrag ble strømmet og lagt ut 

på nettet i etterkant. 

Skolestreik: 

Sammen med klimaopprøret deltok Besteforeldrenes Klimaaksjon i en digital skolestreik den 27. 

mars. BKA medlemmene la ut bilde av seg selv med rødhatt på og plakat på sosiale medier. 

«Sykle for Klima» tur:  

1. juli arrangerte Styret en utendørs mottagelse for Normann Natland etter hans imponerende 

sykkeltur fra Alta til Bergen.  Normann fikk god mediedekning og lokal respons underveis til Bergen.  

På den siste etappen – fra Eidsvågsneset til Festplassen – fikk han følge av ca. 10 syklister, deriblant 

klimabyråd i Bergen Thor Haakon Bakke som også holdt appell på Festplassen – etter ordfører i 

Bergen, Marte Mjøs Persen.  Bergen kommune stilte med sykler på Eidsvågsneset og ved NHH.  Alle 

som deltok på Festplassen, fikk utdelt T-skjorter med BKA-logo på og is. 

Se Heme igjen i Bergen! | besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk (besteforeldreaksjonen.no) 

Sykkeltur for medlemmer ledet av Normann Natland: 
Den 27. september syklet seks BKA medlemmer tur/retur Lagunen - Kalandseid langs den tidligere 
traseen for Osbanen i strålende høstvær. Normann fortalte om Osbanen ved stasjonsbygningen på 
Stend og gav en underholdende beretning om sin tur fra Alta til Bergen på lekeplassen ved 
Kalandseid. Mange morsomme og utrolige historier levende og godt fortalt. 
 
TV-aksjonen til WWF: 

BKA Bergen og omegn var digital bøssebærer for WWF innsamlingsaksjon for arbeidet mot plast i 

havet. Janet Wiberg var med på flere møter med byaksjonskomiteen i forbindelsen med planlegging 

av aksjonen som foregikk i oktober. 

Møte med Normann Natland: 
Til interesse og glede for våre medlemmer fikk vi strømmet i samtid et møte med Normann Natland 
den 28. oktober hvor han berettet om sine opplevelser under hans minnerike sykkeltur fra Alta til 
Bergen. Med en kombinasjon av bilder, sang, dikt og fortellinger underhold han en liten gruppe som 
satt spredt ut med flere meters avstand mellom i auditorium på Årstad videregående skole.  
  

https://www.besteforeldreaksjonen.no/2020/07/heme-igjen-i-bergen/


Lysmarkering av klimasøksmål Arktis: 

Sammen med Greenpeace, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Spirer og Extinction Rebellion var 

Besteforeldrene med å arrangere en lysmarkering av klimasøksmål Arktis på Torgallmenningen den 

3. november. NU og Greenpeace holdt appeller. Besteforeldrenes Klimaaksjon ved Normann Natland 

bidro med diktopplesning, «Vær utålmodig menneske!» av Inger Hagerup.  Extinction Rebellion holdt 

en kort appell på slutten. Hodelykter og bål var tente og Bodil Lunde Rørtveit sang.  

 

Helsekonsekvenser av klimaendringer: 

6. januar 2021 sendte Legenes klimaaksjon et brev til de norske medisinutdannelsene der en ba om 

at helsekonsekvenser av klimaendringer må inn på norske studieplaner i medisin. Anders Bærheim 

tok initiativ til en støtteerklæring fra BKA Bergen til dette forslaget og skrev sammen med Gunnar 

Kvåle og tre medisinstudenter et brev til universitetsavisen Khrono der vi støttet budskapet. Lenke: 

(https://khrono.no/medisinske-konsekvenser-av-klimaendring--pa-medisinske-

studieplaner/545473).“ 

Markering av at FNs atomvåpenforbud trådte i kraft 22. januar. 
I 2017 vedtok 122 land et forbud mot atomvåpen i FN. Forbudet forbyr alle former for tilknytning til 
atomvåpen. Både atommakter og stater som ikke har atomvåpen kan slutte seg til avtalen. 

Det er en stor seier for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen. Besteforeldrene markerte 
denne storseieren den 22.januar sammen med Kvinneliga for Fred og Frihet (arrangør), Nei 
til Atomvåpen, Antikrigsinitiativet og Hardanger Akademiet. 
 
Dessverre, har Norge verken signert eller ratifisert atomvåpenforbudet. I stedet for å delta i den 
internasjonale dugnaden for å forby og avskaffe disse masseødeleggelsesvåpnene, skjermer vi 
atomvåpenstatene for press om nedrustning.  
 
Markeringen begynte med klokkespill fra Johanneskirken og fløyting fra Hurtigruten. Varaordføreren 
i Bergen, Susanne Urban for IKFF og Grønn Ungdom holdt appell.  
 

Artikler og innlegg: 

 

Bjørghild des Bouvrie: La oss gå for en Marshallplan for lyntog i Norge i BT den 26.mai 2020. 

Bjørghild des Bouvrie: Politikerne må hjelpe nye næringer over kneiken i BT den 3. juli 2020; det var et 

svar til innlegget fra Herdis Rosvold Eide i BT 25. juni 2020, der hun etterlyser samarbeid mellom 

oljearbeidere og miljøbevegelsen for å lykkes med det grønne skiftet. 17 juli møttes Herdis Eide, 

tillitsvalgt i Industri Energi, og Bjørghild des Bouvrie. Det var en god samtale, som ikke har blitt fulgt 

opp fordi Herdis har vært for travelt opptatt. 

Kvåle G, Aall C, Seip HM: Vekstens pris: Overforbruk og økologisk kollaps. Energi og Klima, 18. februar 
2020, se https://energiogklima.no/kommentar/vekstens-pris-overforbruk-og-okologisk-kollaps/  

Kvåle G: Rett og galt i klimapolitikken. Vårt Land, 3. februar 2020 

Kvåle G: Virkeligheten er en annen, Solberg! Bergens Tidende, 7 januar 2020.  
Se https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/jd17Kq/virkeligheten-er-en-annen-solberg  

https://khrono.no/medisinske-konsekvenser-av-klimaendring--pa-medisinske-studieplaner/545473)
https://khrono.no/medisinske-konsekvenser-av-klimaendring--pa-medisinske-studieplaner/545473)
https://energiogklima.no/kommentar/vekstens-pris-overforbruk-og-okologisk-kollaps/
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/jd17Kq/virkeligheten-er-en-annen-solberg


Kvåle G: Feberen som truer folkehelsen mer enn korona. Bergens Tidende, 20. juni 2020.  
Se https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/awgPKL/feberen-som-truer-folkehelsen-mer-
enn-korona  

I juni sendte styret et brev til de politiske partiene i Vestland fylke. Brevet inneholdt "10 forslag og 

utfordringer til partiene" for en seriøs klimapolitikk.  

Brevet ble publisert i sin helhet i BT den 12. juli som kronikk.  

Se https://www.besteforeldreaksjonen.no/2020/07/klimavalg-i-2021  

Styret forfattet et brev for BKA’s leder, Steinar Winther Christensen, som han sendte 3. september til 

Fellesutvalget i den nasjonale Klimavalgalliansen; brevet oppfordret til å forberede en felles 

klimavalgkampanje i 2021. Brevet har ikke fått oppfølging.    

I anledningen lysmarkeringen av klimasøksmål fikk BKA i Bergen og omegn, sammen med 

Greenpeace, NU og NVF, publisert et innlegg i BT «Tenn et lys for fremtiden».  

Se https://www.besteforeldreaksjonen.no/2020/10/markering-for-grunnloven 

I anledningen markering av at FNs atomvåpenforbudt trådte i kraft 22. januar fikk BKA i Bergen og 
omegn et innlegg i BT. Se https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kRp3Gv/norge-maa-ta-til-fornuft-
og-forby-atomvaapen 

 

 

 

 

 

 

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/awgPKL/feberen-som-truer-folkehelsen-mer-enn-korona
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/awgPKL/feberen-som-truer-folkehelsen-mer-enn-korona
https://www.besteforeldreaksjonen.no/2020/07/klimavalg-i-2021
https://www.besteforeldreaksjonen.no/2020/10/markering-for-grunnloven
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kRp3Gv/norge-maa-ta-til-fornuft-og-forby-atomvaapen
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kRp3Gv/norge-maa-ta-til-fornuft-og-forby-atomvaapen

