
  
Lokallag   Grenland   
Styrets   beretning   for   2020.     

  

Styresammensetning   i   perioden   
● Ordinært   årsmøte   01.04.20   

Under   saken   «Valg»   ble   det   stemt   over   følgende   forslag:   
1. Oppløse   BKA   Grenland.   
2. Valgkomiteens   inns�lling   
3. Valgkomiteens   inns�lling   med   det   �llegg   at   det   avholdes   ny�   årsmøte   (når   

situasjonen   �llater   det)     
Vedtak :   Forslag   3   fikk   67%   av   stemmene   og   ble   vedta�.   
Styrets   sammensetning   e�er   01.04.20   
Randi   Ersnes   –   Facebooksida   
Finn   Sigurdsen   –   kasserer   
Marit   Nagel   Rønningen   –   Facebooksida   
Øvrige   styremedlemmer   –   Vidar   Jørgensen,   Kari   Vogsland,   Svein   Eggen,   Lill-Ann   Junker   
Gundersen   og   Al�ild   Berg   Johnsen.   
Al�ild   Berg   Johnsen   fungerer   som   kontaktperson   mellom   lokallaget   og   BKA   sentralt   
midler�dig,   inn�l   det   avholdes   ekstraordinært   årsmøte.   

  
● Ekstraordinært   årsmøte   30.09.20   

Valg   
Leder   -   Vidar   Jørgensen,   ½   år   
Styremedlemmer   (valgt   for   1   ½   år)   Kari   Vogsland,   Marit   Nagel   Rønningen   og   Svein   Eggen   
Kasserer   (ikke   på   valg   –   ½   år   igjen)   Finn   Sigurdsen.   
Styret   kons�tuerer   seg   selv   og   har   anledning   �l   å   kny�e   �l   seg   aktuelle   samarbeidspartnere.   

  

Ak�viteter   gjennomført   i   2020   
  

Klimafes�valen   §112   i   Grenland,   januar   2020  
For   �erde   gang   tok   BKA   Grenland   ini�a�vet   �l   Klimafes�val,   sammen   med   samarbeidspartnerne   
Naturvernforbundet,   Natur   og   Ungdom   og   Fagforbundet.   

  
BKA   Grenland   var   arrangør   av   åpningsarrangementet   på   Brunosten   og   fylkesordfører   i   Ves�old   og   
Telemark,   Terje   Riis   Johansen   åpnet    og   fortalte   om   det   nye   fylkets   klimamål.     Presidenten   i   Røde   
Kors,   Robert   Mood   holdt   et   engasjert   foredrag.    E�erfulgt   av   en   interessant   dialog   mellom   dem   og   
publikum   i   salen.     

  
BKA   arrangerte   Klimakonsert   i   Ibsenhuset   
Som   �dligere   s�lte   mange   kunstnere   gra�s   opp,   og   lagde   en   variert   og   god   fores�lling   med   musikk   
-fra   rock   �l   viser.   Det   var   dikt,   og   ikke   minst    Soul   Children ,   et   fint   barnekor.   Så   var   det   sterke   appeller   
fra    Miljøagenter    som   minte   oss   om   vårt   ansvar   for   klima   og   fram�da.   Samme   sted   ble   det   også   vist   en   
fin   fotouts�lling:    Vår   fantas�ske   natur.   

  
Som   �dligere   har    Skien   bibliotek    ha�   flere     arrangement,   variert   i   innhold   og   for   forskjellige   
aldersgrupper.   Det   var   diktopplesning,   tegnekurs,   designkurs   og   Fiksefest.   



  
Foredrag:    Telemarksstudien   og   Industrial   Green   Tech,   
ved   Tone   Skau   Jonassen,   ne�verksutvikler   og   prosjektleder,   fortalte   om   industrine�verket   på   Herøya,   
og   arbeidet   med   å   bli   verdens   første   klimaposi�ve   industriregion.   

  
Porsgrunn   bibliotek ,     
Lesestunder   for   barn   med   klima-tema   -By�esøndag   for   leker   og   bøker     
Bokpraten   for   voksne,   klimarelaterte   bøker:   Carl   Frode   Tiller:   Begynnelser   
Jostein   Gaarder:   Anna   og   Jim   Lynch:   Når   havet   s�ger.   

  
Den   Norske   kirke   deltok   med   to   Klimagudstjenester   i   Skien.  
Familie/   temagudstjenesten   i   Østre   Porsgrunn   kirke,   "En   jord   for   alle".   
BKA   og   Miljøagentene    ble   intervjuet.   Hele   gudstjenesten   var   relatert   �l   klima   og   miljø.   
Grenland   Kirkeakademi   hadde   møte   om   «Faste »,   se�   i   vår   �ds   perspek�v   med   klima,   forbruk   og   
re�erdighets-u�ordringer.   

  
Du   Verden   har   ha�   et   omfa�ende   program   for   skoler,   hele   januar:    -Perspek�ver   på   plast   -Hva   er   
drivhuseffekter?   -Solcelle.-CO2-lagring   i   bergarter.   -Noen   konsekvenser   av   økt   drivhuseffekt.   Lørdag   
og   søndag    v ar   det   Humlekasseverksted.   Det   var   matsvinnkurs   sammen   med    Miljøagentene,    som   også   
var   ak�ve   samarbeidspartnere   med   Ælvespeilet.   

  
Human   E�sk   Forbund    tok   ini�a�v   �l   et   møte   i   samarbeid   med    Samarbeidsrådet   for   tros   og   
livssynssamfunn   STL .   Det   var   innledninger   fra    Den   Norske   kirke,   Den   katolske   kirke   og   Humane�sk   
Forbund.    Dere�er   samtaler   om   klimau�ordringen,   om   hva   tros/livssynsamfunnene   kan   gjøre,   hver   for   
seg   og   sammen,   nasjonalt   og   internasjonalt?   
Ex�nc�on   Rebellion    har   ha�   to   introduksjonsforedrag   om   sine   ikkevoldelige   aksjonsformer.     
BKA   arrangerte   en   foredragkveld   på   Gulset   Bibliotek,   om   klimau�ordringer   og   løsninger,    ved   Svein   
Eggen.   

  

Februar     
BKA   Grenland    har   jobbet   med   å   �lby   skolene   i   Grenland   et   klimaforedrag   eller   veiledning   i   
klimarelaterte   oppgaver.   De�e   �lpasses   aldersnivå   og   ønsker   som   de   enkelte   skolene/klassene   må�e   
ha.   Foredragsholder   er   vårt   medlem   i   arbeidsgruppen   Svein   Eggen.   

  

8.   mars     BKA   deltok   i   8   mars   toget   med   en   egen   parole:   Klimakamp   er   kvinnekamp.   
  

April   
01.04.20   BKA   Årsmøte     2020     må�e   holdes   digitalt     
Årsmøte   2020   åpnet   med   et   foredrag;     
«Problemer   og   løsninger   i   forhold   �l   plast»    ved   Tormod   Svartdal   og   Sissel   Solberg.   
På   grunn   av   ufullstendig   valg   ble   det    berammet   ekstraordinært   årsmøte   i   september .   

  
Medio   april    ble   det   jobbet   mye   med   å   få   premiere   på   filmen   �l   David   A�enbourg   på   Skien   kino,   og   
kontakt   med   TA   v/Ove   Mellingen   for   forhåndsomtale.   
Helga   Karlsen   tok   ini�a�vet.   Svein   Eggen   og   Kari   Vogsland   var   styrets   representanter   i   denne   saken.   
Det   ble   dessverre   ikke   noe   av   pga.   Covid   19.     

  

24.   april     BKA   Grenland,   deltar   med   plakater   på   foto   i   en   ne�-markering   for   klimastreik.   
  
  



3.   juni.    Hagemøte   hos   Al�ild   Berg   Johnsen   og   Finn   Sigurdsen.     
Det   blei   bestemt   at   vi   skulle   sendee-post   med   Klimainnspill   �l   alle   poli�ske   par�lag   i   alle   kommuner   i   
Telemark   og   ungdomspar�ene,   pluss   fylkeslag   i   samarbeid   med   Ves�old   BKA.    Vidar   Jørgensen,   Marit   
Nagel   Rønningen,   Kari   Vogsland,   Finn   Sigurdsen   og   Al�ild   Berg   Johnsen   fordelte   arbeidet   og   
gjennomført   det   utover   sommeren.   

  

14.   august   
BKA   blir   invitert   �l   åpningen   av   KunstgruppeX   sin   kunstuts�lling,   med   tema;   
DET   ER   KRISE.   De   loddet   ut   et   maleri   og   overskuddet,   kr.   1625,   fikk   BKA   Grenland,   �l   si�    arbeid   for   å   
bekjempe   klimakrisa.   

  

30.   september    -   Ekstraordinært   årsmøte   med   valg   på   Brunosten.   
Leder   i   BKA   landsstyre,   Steinar   Winther   Christensen,   hilste   årsmøtet   på   zoom   og   fortalte   om   BKA,   
arbeid   og   u�ordringer   og   Klimasaken   som   skulle   opp   for   Høyestere�.   
Svein   Eggen   Holdt   et   interessant   foredrag   om   CO2fangst   og   lagring   
Utover   høsten   var   det   flere   av   oss,   styret   som   var   med   og   vervet   medlemmer   i   BKAs   satsning   for   å   få   
5000   medlemmer/stø�emedlemmer.     

  
3.   november     
Lysmarkering   på   handelstorget   i   Skien.   Aksjon   før   Klimare�saken   i   Høyestere�.   Miljøagentene,   Natur   
og   Ungdom   og   Vidar   Jørgensen   fra   BKA   holdt   appeller.     

  
Innlegg   i   aviser   og   på   Facebook   
Som   en   kompensasjon   for   lite   fysisk   ak�vitet   har   styret   jobbet   for   å   få   inn   leserinnlegg   i   fylkesavisene   
og   Porsgrunns   Dagblad.   På   lokallagets   Facebookside   har   de   aktuelle   lersinnlegg   og   andre   ar�kler   bli�   
delt,   og   aktuelle   ar�kler   og   innlegg   fra   organisasjonen   sentralt   blir   delt   her.   

  

Styremøter    det   nye   styret   
E�er   ekstraordinært   årsmøte   sept.   2020   har   styret   ha�   3   digitale   møter   før   ny�år   2020.   

  
Ak�vitet   hi�l   i   2021   

● Det   har   vært   gjennomført   en   veldig   vellykket   digital   Klimafes�val   §112   2021.   Rapport   fra   
denne   kommer   i   beretning   for   2021.   

● Styret   har   representanter   på   digitale   lokallagsamlinger   i   løpet   av   våren   2021.   
● U�ordring   �l   stor�ngskandidatene   �l   valget   2021   og   klimabrølet   er   noen   av   de   ak�vitetene   

styret   er   oppta�   av.   
● Styret   har   et   kon�nuerlig   fokus   på   å   få   inn   leserinnlegg   i   avisene   på   aktuelle   tema,   og   å   legge   

ut   aktuelle   ar�kler   på   lokallaget   sin   Facebookside.   
  

Styret   BKA   Grenland   


