
Besteforeldrenes klimaaksjon Drammen og omegn – Protokoll fra årsmøte 
11.3.2021  

Tilstede: Ivar Flaten, Elisabeth Tveter Briseid, Aase Årvik, Anne Karin Gjesteland, Henning Johansen, Jorunn 

Berntzen, Kari Strøm, Laila Horgen, Ole Briseid, Petra Storholt, Gro Gulden, Tore Gomo, Turi Werrum, Vibeke 

Strand, Claes Gilljam, Øystein Bull Hansen, Martin Lindal, Svein Stubberud, Eli Faldbakken Kvarme (til sammen 

19 medlemmer) 

Årsmøtetets første del: Arne Johan Vetlesen holdt et engasjerende innlegg om 3 generasjoners 

klimaengasjement – dagens Greta Tunberg-generasjon, denne ungdomsgenerasjonens foreldre og 

igjen deres besteforeldre – med utgangspunkt i boken «Hva skal vi svare våre barn». Totalt 31 

deltakere logget seg inn og var med på dette punktet på dagsorden. Innlegget er tatt opp og vil bli 

tilgjengelig på nettsidene til Besteforeldrenes klimaaksjon. 

Elisabeth Tveter Briseid åpnet så selve årsmøtet: 

Sak 1:  Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen: 

• Møteleder: Henning Johansen 

• Referent: Eli Faldbakken Kvarme 

• To medlemmer til å underskrive protokollen: Anne Karin Gjesteland og Tore Gomo 
 
Sak 2: Innkalling og saksliste godkjent 
 
Sak 3:  Årsmelding for 2020 
 Gjennomgang v/Henning Johansen. Ingen merknader til årsmeldingen. 
 
Sak 4: Regnskap 
 Deler av utgiftsposten «røde hatter» er å anse som profileringsmateriell.  
 Regnskapet er godkjent. 
 
Sak 5: Orientering om tilhørighet til lokallaget basert på postnummer – orientering ved Elisabeth 

Tveter Briseid. Saken er tatt til orientering/etterretning. 
 
Sak 6: Valg 
 Følgende ble valgt fram til 2023 (årsmøte for 2022) 

•  Laila Horgen – ny 

• Jorunn Kroken – ny 

• Aase Årvik – gjenvalg 

• Eli Faldbakken Kvarme – gjenvalg 
 Valget er enstemmig 
 
 5 medlemmer er ikke på valg og står fram til 2022 (årsmøtet for 2021): 

• Turid Werrum – kasserer  

• Henning Johansen – medlem 

• Hans-Martin Solberg – medlem 

• Jorunn Berntzen - medlem 

• Bente Bergesen – medlem 
 
 Revisor: Gro Gulden, enstemmig 
 Valgkomitè: Svein Stubberud og Elisabeth Tveter Briseid, enstemmig 
 



Siden det nye styret nå ikke vil ha en formelt valgt leder, vil sekretæren ta ansvar for å kalle 
inn til første styremøte (som er bestemt til torsdag 15. april 2021 kl 1700). Det forventes at 
dette vil måtte gjennomføres digitalt, og Ivar Flaten vil gi en innføring til sekretæren slik at 
hun kan sette opp møtet. 

 
Orientering v/Elisabeth Tveter Briseid orienterte om «Aksjon Stortingsvalg 2021», BKA’s satsning 
foran høstens valg. Et sentralt VALGUTVALG har analysert partiprogram og partienes stemmegivning 
på Stortinget. Utvalget har utarbeidet materiell til aksjoner på lokalplanet. Aksjonene vil være 
tilpasset utviklingen i pandemisituasjonen. 
 
BKA har sluttet seg til «Klimabrølet». Aksjonistene er  i gang og har ambisjoner om å få 2 millioner 
brølere i 2021. 
 
Elisabeth Tveter Briseid fratrer som leder av vårt lokallag, og hun takket for seg. Styret takket henne 
for hennes store innsats og engasjement, og vil komme tilbake med mer håndfast takk så snart 
smittesituasjonen gjør det mulig å møtes igjen. 
 
Drammen, 11. mars 2020 
 
 
Eli Faldbakken Kvarme, referent 
 
 
 
_________________________________ ___________________________________ 
Anne Karin Gjesteland    Tore Gomo    
 
  

 


