
Årsmøte Vesterålen lokallag av Besteforeldres klimaaksjon

31. mai 2021, på ‘Hermetikken’, Kulturfabrikken, Sortland

Til stede: 10 medlemmer

Innkalling godkjent

Wenche Cumming valgt som møteleder, Audny Evensen som sekretær og Knut Hammer og Freydis

Finnseth Jensen som underskrivere av protokoll.

Årsmelding godkjent

Regnskapet godkjent

Valg: Sittende styret gjenvalgt

Aktiviteter: Det blir stand på Sortland på Verdens miljødag, 5. juni. Medlemmer på Stokmarknes skal

også ha stand. Det ble kort orientert om løpesedler til valget i september.

Møte hevet.

ÅRSMELDING

VESTERÅLEN LOKALLAG AV BESTEFORELDRENES KLIMAAKSJON

Vesterålen lokallag ble etablert 9. januar 2020.

STYRET: Følgende personer ble valgt:

Wenche Cumming – leder, John Cumming – nestleder og kasserer

Styremedlemmer: Gerd Johnsen, Ninny Johnsen og Bjørn Vollan.

Styret har hatt 6 styremøter i perioden.

AKTIVITET I LAGET

Stand i Skipsgården Handelssenter – utdeling av informasjon og verving. 10 nye medlemmer.

Arrangement i forbindelse med kulturuka i Sortland ble avlyst på grunn av koronaen.

12. mai holdt leder foredrag om BKA i Eidsfjord pensjonistforening og 7. september i

Landsforeningen for offentlige pensjonister. 12 nye medlemmer.

15.-18. mai hadde vi besøk av Norman Natland som syklet fra Alta til Bergen for å skape



oppmerksomhet for saka vår.

I oktober hadde tre fra styret møte på Bleik med medlemmer i Andøy kommune.

I november arrangerte vi lysmarkering i forbindelse med § 112 klimarettssaka.

Vi har hatt tre avisinnlegg i perioden og har fått svært god pressedekning i forbindelse med

våre arrangement.

Gerd Johnsen og Wenche Cumming deltok på lokallagssamling i Oslo og på konferansen

Broen til framtiden.

I løpet av vervekampanjen økte vi antall medlemmer fra 23 ved oppstart i januar 2020 til 110

ved årets slutt.

Sortland, 31. mai 2021

Styret

Wenche Cumming

Regnskapet Vesterålen lokallag, Besteforeldres klimaaksjon

2020

Inntekt:

22.05.20: Grunnbeløp fra BKA sentralt kr.5.000,-

Utgifter:

Kr.0

Beholdning 31.12.20 kr.5.000,-

2021

Inntekt:

26.0221: Overføring fra BKA sentralt kr.10.850,-

Utgifter:



22.03.21: Møte Stokmarknes kr.884,- 31.03.21: Gebyr kr.2,-

Beholdning 31.05.21 kr.14.964,- John Cumming (kasserer)


