
Årsrapport fra BKA Molde og omegn for 2020, til årsmøte 27. mai 2021.

2020 startet med at vi igjen deltok i gjennomføringen av Klimafestivalen § 112 i Molde og omegn
15.-25.jan., den 4.

klimafestival i Molde: https://1drv.ms/b/s!AkmV5BixNwa6gedMn8R3XmIw4xfN4A?e=MUu4Zd

1. BKA hadde ansvar sammen med Molde bibliotek for 16. jan. arr.: PopVit – Hva skjer videre,
Klimasøksmål

Arktis? Se FB:

https://www.facebook.com/events/429899314612935/?acontext=%7B%22action_history%22%3A

BKA-stand med barn som framførte Klimamusikalen vår, lørdag 18.jan. inne på MoldeTorget, se FB:

https://www.facebook.com/events/578783212955964/?acontext=%7B%22action_history%22%3A

sønd. 20.jan. Klimagudstjeneste og Barnas klimafestival på Holmarka Besøksgård. Var medarr. og
serverte

Skvalderkålsuppe og Granskuddsaft på Hagelagets arr.: Økologiske møteplasser i lokalmiljøet i den

kompostmoderne tid? BKA deltok 24.jan. Grønn stund med gode ord om miljø og ord – og

Klimabroderiutstillinga til BKA-medl. Elisabeth T. Briseid sirkulerte på alle arr. BKA hadde også enkel
kafe

på 4 arr. Klimafestivalen verver medlemmer da med inngangsfordeler – så her ser vi en
klimaengasjementkonkurrent.

2. BKA er derfor også engasjert i Årsmøtet til klimafestivalen 2020.

3. Oddbjørg var med BKA på Broen til fremtiden 28. febr., Lokallagssamlingen i Oslo 29. februar og
BKA Oslo

sin stand v.Nasjonalteaterets stasjon 6. mars – likeså 8.marsfeiringa og toget hjem til Molde, før Norge

korona-stengte! Referat sendt medlemmene og vist til info på BKA-hjemmesida.

4. Vi er ca. 2 BKA-medlemmer som jevnt skriver klimainnlegg på baksida av Romsdals Budstikke. Fått
mye ros

og samtykke på våre innlegg – og alt har kommet inn i avisa.

5. Molde har underkonto til BKA sentralt for BKA Molde og omegn: Kontonr. 1254 63 00917.
Hovedkonto BKA

i Cultura Bank er 12540580535 Org.nr. 998636779 Vi fikk penger inn på vår lokale konto fra BKA
sentralt,

etter reglene for lokallag. Årsregnskap 2020 fra kass. Helge Strandhagen:

https://1drv.ms/w/s!AkmV5BixNwa6grA3bwwtROqg7uplig?e=BJ7MD7

6. Normann Natland sykla innom Molde, noe vi markerte med BKA-stand ute på Torget 15.juni.
Mange barn



var med og sang våre 5 klimasanger, Normann holdt appell mm

7. Under Bjørnsonfestivalen hadde BKA stand 4.sept. utenfor «Bæste’s Bakeri» i Nesset for så å høre
arr.

«Spelet om Mardøla» på Nesset prestegard. Lørd. 5.sept. BKA-stand ute på Torget i Molde, med info
og

klimasanger med barn pga. Innflytterdagen. Kjell Magne Bondevik kom forbi, og vi avtalte arr. under
neste

klimafestival: Økt fredsmekling kontra kapprustninga - i klimaperspektiv. Se arr. på FB:

https://www.facebook.com/events/411353923393333/?acontext=%7B%22action_history%22%3A

8. Årsmøte 2020 BKA Molde og omegn på Zoom 26.mars. Konklusjon: Helge fortsetter som kasserer,
Oddbjørg

som leder. Men vi skulle hatt flere og mere aktive medlemmer.

9. Kjøpte inn 3 plakatvester fra Bodvar Sonstad, med ulik tekst. Lagret hos Oddbjørg, som også har alt
fellesmateriell.

10. Hele året BKA engasjert i arbeid med 5.klimafestival i Molde, som ble gjennomført 13.-23.jan.
2021:

https://1drv.ms/b/s!AkmV5BixNwa6gedMn8R3XmIw4xfN4A?e=gKlU16 Blitt permanent festival, iflg.

Fylkeskommunen og kan igjen søke om 3-årig støtte. Den posisjonenen er viktig å holde på, for
klimaet – så

vi er stadig ute etter flere som kan engasjere seg i ledelsen der og i BKA.

11. Siden denne BKA-årsmeldinga 2020, skrives etter Klimafestivalens årsmøte 2021, kan opplyses at
Oddbjørg

langset stilte tidlig sin styrelederplass ledig i klimafestivalen – og nytt styre er der på plass – og

klimafestivalen ble utvidet til å omfatte hele Møre og Romsdal. Spennende!

Molde, 21.mai 2021

Skrevet av Oddbjørg Langset


