
Bilde fra stiftelsesmøtet 2019. BKA Ålesund og omegn har pr mars 2021 59 medlemmer

Årsmelding 2020 fra BKA Ålesund og omegn.

14 11 2019: Stiftelsesmøte for Besteforeldrenes klimaaksjon (BSA), avdeling Ålesund  og

omegn, med valg av interimsstyre.

Desember 2019: Stand på kjøpesenter med egne løpesedler om BKA.

15 01 2020: Med på Klimafestivalen i Molde, under åpningen, med paneldebatt om  klima,

skipsfarten, utslepp av klimagasser, hva blir gjort, hva kan gjøres.

20 01 2020: Årsmøte med vanlige årsmøtesaker / valg.

24 01 2020: Deltakelse i punktmaskering foran Stortinget.

28 02 2020: Stort oppslag i lokalavisa: klimaambisjoner i Møre og Romsdal 27 og 28

02 2020: Med på lokallagssamling i Oslo + Broen til Framtiden  08 03 2020: Med

hatter og plakat i toget

10 03 2020: Innlegg i lokalavisa: Smart kollektivtransport i smart by?

24 04 2020: Statusrapport / mail til medlemmene i fbm koronarestriksjoner og  vansker
med å opprettholde aktivitet

Våren 2020: Gaterydding i sentrum regi av Plastfritt Hav



Våren 2020: Ryddeaksjon (Rydd Møre) i regi LD studio

08 06 2020: Noen medlemmer stilte med Røde Hatter i fbm aksjon mot

Vindkraftutbygging på Haramsøya

18 06 2020: Organiserte treff med Normann Natland (Sykle for klima), med

medieomtale

Desember 2020: Forsøkte å få dialog med 7. klassinger på Åse skole som hadde

klimaprosjekt. Avlyst pga karantenenedstenging.

Styret har i koronaåret 2020 hatt sporadiske møter.

Diverse:

Arbeidsgruppa har hatt utspill overfor skoler med spørsmål om miljøsamarbeid som f.eks.
strandrydding, før nedstenging.

Vi var rundt nedstengingstida i dialog med biblioteket med tanke på å arrangere et møte med

Dag Hessen og hans siste bok: "Verden på vippepunktet".

Vi skulle også delta på den store klesbyttedagen som skulle gå av stabelen siste helga i mars.

Til det planlagt medlemsmøtet i mars var vi i dialog med aktuelle samarbeidspartnere for å få
orientering om deres aktivitet, og hva vi evt. kan samarbeide om - deriblant Miljøvernforbundet,
Plastfritt hav, Ålesund kommune, LD studio og Norsk Bane AS. Alt dette ble naturlig nok lagt på
is; i påvente av gjenåpning av samfunnet.

Verv i 2020:

- Leder: Fride Rudi

- Sekretær / Facebook-ansvarlig: Janne Leonora Eilertsen

- Styremedlem: Harriet Lange

- Kasserer: Harald Ødegård

- Arbeidsgruppe:

Eva Vister; Bente Floen Alnes; Eigil Bele

Ålesund, 03 03 2021

Styret


