
Besteforeldrenes Klimaaksjon Sør-Rogaland
Årsmelding 2020

Oppstart av lokal gruppe:

Den lokale gruppen av BKA i Sør-Rogaland ble sparket i gang av Heidi Leite i oktober i 2019.
Gruppen ønsket å starte et lokallag for Sør-Rogaland, og dannet et interimsstyre med følgende
medlemmer:

Heidi Helgadottir Leite, leder
Alice Kjellevold, nestleder
Knut Jonas Espedal
Kirsten Halonen
Silvia Kriz, kasserer

Heidi Alice    Kirsten   Silvia

Knut Jonas var dessverre ikke til stede under fotograferingen.

Møter i interimstyret:
Også møtene i interimstyret ble færre enn planlagt pga pandemien. Vi hadde opphold i møtene fra
mars til august, ellers møttes vi månedlig på Mostun Natursenter i Stavanger. Vi etablerte kontakt
med BKA medlemmene i Sør-Rogaland og informerte via e-post om våre pla ner om oppstart av
lokallag og aktiviteter.

Stifting av lokallag

Vi planla stiftelsesmøte for et lokallag i mai, men koronapandemien kom i veien.

Den 19. november 2020 avholdt vi stiftelsesmøte på nett, med 15 deltakere. Leder for BKA,
Steinar Winther Christensen hjalp oss med å være vert for møtet og innledet om  «Klima og
Besteforeldrenes Klimaaksjon i en ny tid».
Vedtekter for lokallaget ble vedtatt, og styre ble valgt.

Styre:
Steinar Høgelid-Eraker, nestleder
Heidi Helgidottir Leite, aksjonsleder
Knut Jonas Espedal, kasserer
Eilef Gard, pressekontakt
Kirsten Halonen, referent



Varamedlemmer: Alice Kjellevold og Else Brit Strassegger

Leder: Silvia Kriz
Styremøter:
Vi har avholdt styremøte månedlig. De fleste styremøtene har vært nettmøter pga
pandemien. Styret har også kommunisert via e- post mellom møtene.

Aktiviteter:

Pandemien har også ført til sterk reduksjon i aktiviteten.

Direkte aksjoner:

Equinors generalforsamling 14.05.20: Demonstrasjon utenfor sammen med Greenpeace. 10 del
takere fra BKA. Vi holdt god Koronaavstand. Leder og et styremedlem ble intervjuet av NRK loka

len. Vi vistes i 2 sekunder i bakgrunnen på Dagsrevyen� .

Kloden – vårt hjem!

Besteforeldrene utenfor Equinors årsmøte. Stavanger torsdag 14. mai

2020. Stand med medlemsverving i Stavanger sentrum 14.12.20



Styremedlemmene Eilef Gard, Steinar Høgelid-Eraker, Knut Jonas Espedal, Kirsten Halonen og
Heidi H.Leite

Markering etter domsavsigelse i høyesterett i Klimasøksmålet, 22.12.20
Vi organiserte en markering på torget i Stavanger sammen med Greenpeace og Natur og Ung
dom. Vi var 8 deltakere fra BKA, 5 fra Greenpeace og 6 fra NU.
Matthieu Bulteau fra Greenpeace og Silvia Kriz fra BKA holdt appeller. Strenge Koronaregler gjor
de at vi måtte sette opp stengsler rundt oss og bruke munnbind i tillegg til å holde avstand. Været
var så dårlig med sterk vind og regn at vi ikke fikk tatt bilder.

I media:

Leserbrev «Stopp sløsingen» i Stavanger Aftenblad 15.08.20 ved Silvia Kriz

Digital aksjon mot overforbruk 13.09.20 «Avlys Black Friday» ( på www.opprop.net) samlet 33 un
derskrifter, etter Mail til medlemmene i lokallaget og oppslag på BKAs nettside, så vi gikk ikke vi
dere med den.

Artikkel i Stavanger Aftenblad 15.09.20 om satsing på høyhastighetstog, ved Knut Jonas Espedal
og styret i den lokale gruppen.

Til TV aksjonen 18.oktober, «Et hav av muligheter», som samlet inn til WWF’s arbeid for å bekjem
pe plast i havet, stilte vi en egen digital innsamlingsbøsse til rådighet.
Vi fikk inn kr. 3550,- til aksjonen.

Artikkel i Dalane Tidende 20.11.20 om Heidi H. Leite og hennes engasjement i miljøsaken og med
å starte et lokallag av BKA.

Intervju på TV Vest Rogaland av Heidi Leite i forbindelse med stiftelsen av lokallaget.

Intervju på TV Vest Rogaland av Kirsten Halonen i forbindelse med domsavsigelsen i Klimasøks
målet i høyesterett.

31.12.20:Vi fikk inn en nyttårshilsen i Stavanger Aftenblad: «La 2021 bli et klimavendepunkt» ved
Silvia Kriz

Medlemsverving:
Der var 116 medlemmer i BKA i de kommunene lokallaget dekker i begynnelsen av 2020. Ved ut
gangen av året var der 158 medlemmer. Vi er er lite lokallag talt i antall medlemmer, men har altså

øke med vel en tredjedel, så verving nytter� .

Økonomi:
Vi har ikke hatt noe budsjett i 2020. BKA har dekket utgift til leie av lokale til møter på Mostun Na
tursenter.

Nærland 1.03.21

Silvia Kriz,
Leder for Sør-Rogland lokallag av Besteforeldrenes Klimaaksjon

Årsmeldingen er godkjent av styret på nett, da Årsmøte i 2021 må utsettes pga pandemi og
smittevernsregler.


