
Årsmelding Besteforeldrenes klimaaksjon Drammen og omegn for perioden 1.1.2020 –

31.12.2021

Styret har i perioden hatt følgende medlemmer

• Elisabeth Tveter Briseid – leder

• Eli Faldbakken Kvarme – sekretær

• Turid Werrum – kasserer

• Henning Johansen – styremedlem

• Aase Årvik – styremedlem

• Kari Strøm – styremedlem

• Hans Martin Solberg – styremedlem

• Bente Bergesen – styremedlem

• Jorunn Berntzen - styremedlem
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Styret har i perioden hatt 8 møter og behandlet 41 saker. BKA Drammen og omegn hadde pr

31.12.2020 289 - tohundreogåttini medlemmer.

Kort oppsummert kan man si at 2020 har vært et år med svært begrenset aktivitet på nesten alle

nivåer fordi landet 12. mars 2020 stort sett ble stengt ned på grunn av coronapandemien. Strenge

smitteverntiltak er fortsatt pålagt oss inn i det nye året, 2021. Deltakelse i lokale og nasjonale

arrangementer har derfor måttet skje gjennom digitale plattformer. Flere arrangement er blitt avlyst.

Det er likevel svært gledelig av medlemstallet har økt kraftig, fra 207 til 289, takket være

medlemmenes vervingsinnsats.

Aktiviteter i 2020

- Klimafestivalen 12. – 26.1.2020 «Stands med Besteforeldrenes klimaaksjon» i hjørnet i 1.  etg.

biblioteket, to meget godt gjennomførte arrangement ved styremedlemmene Kari Strøm  og

Aase Årvik samlet dessverre få deltakere. BKA-medlem Elisabeth Smith sto for innholdet i  to

godt besøkte arrangementer på biblioteket: «Strikk og lytt» og «Litteratur til lunsj».

- BKA Drammen og omegn årsmøte for 2019 ble gjennomført 10. mars 2020 i Bragernes

Menighetshus. Totalt 13 medlemmer deltok (styrets medlemmer inkludert). Ståle Sørensen,

lokalpolitiker fra MDG, redegjorde for kommunens klimasatsing: «En grønnere og mer sosial

kommune».

- På grunn av corona-pandemien og ulike nedstengninger og smitteverntiltak, er planlagte

arrangementer i egen regi, først utsatt, så avlyst.

- Søndag 20.9.2020 dro medlemmer av styret og andre fra lokallaget på befaring til myra ved

Aronsløkka i anledning debatten om å grave den ut for å skaffe vann til alpinanleggets

kunstsnøanlegg.

- BKA’s landsmøte 26.9.2020 – møtet ble gjennomført digitalt, Elisabeth Tveter Briseid deltok



fra oss

- Lokallagssamling 29.2.2020 – Henning Johansen deltok fra oss
- Medlemsverving: En stor landsomfattende satsning på verving av nye medlemmer høsten

2020, »Prosjekt 5000» resulterte i at BKA overoppfylte målet om 5000 medlemmer før

nyttår, noe som betyr at organisasjonen får statsstøtte. Dette er svært viktig for å kunne

drive en aktiv organisasjon der administrasjon ikke bare baseres på frivillig innsats.

Støttemedlemskap er vedtatt som en prøveordning.

- Synlighet: Elisabeth Tveter Briseid har vist sin broderiutstilling i Hamar og Brumunddal. Hun  er

også portrettert i ukebladet Allers

- Oljepolitikken: Elisabeth Tveter Briseid har hatt kontakt med stortingspolitiker P. O.

Lundteigen og gitt uttrykk for frustrasjon og sorg over norsk oljepolitikk.

- Elisabeth Tveter Briseid hadde i februar/mars 2020 møte med journalist Hege Breen Bakken i

lokalavisen Drammens Tidende for å diskutere engasjement omkring miljø og klima i avisas

spalter

- BKA Drammen og omegn opprettet digital bøsse under TV-aksjonen om plast i havet -

Broen til fremtiden 28. februar 2020; 4 styremedlemmer deltok på konferansen der

hovedfokuset var «grønne jobber».

- Medlemmene var invitert til individuelle lysmarkeringer 3. november i anledning ankesaken  til

Høyesterett i klimasøksmålet.

- Medlemsbrev: Leder har sendt ut totalt 11 e-poster til medlemmene

- Debattinnlegg: Vi har hatt innlegg i pressen, bl.a Dagens perspektiv og Drammens tidende. - Vi

har lagt ut poster på FaceBook-siden til Besteforeldrenes klimaaksjon Drammen og omegn,  men

dette potensialet til informasjonsspredning har ikke vært utnyttet godt nok.

Drammen, februar 2021

ElisabethTveter Briseid, leder Eli F. Kvarme, sekretær


