
ÅRSMELDING 2020

Besteforeldrenes klimaaksjon Agder

Det har vært holdt et digitalt årsmøte (21.04.) og seks styremøter (11.02., 26.05., 18.08., 15.09.,

27.10., 23.11.) dette året. På styremøte 11.02. ble det klart at Kåre Eie hadde meldt langvarig

sykeforfall. Yngvar Olsen ble konstituert som midlertidig leder på dette møtet. Yngvar Olsen

deltok på lokallagsmøte i Oslo 28. februar. Kristen Fløgstad og Yngvar Olsen deltok som

lokallagsrepresentanter for BKA Agder på arrangementet "Broen til framtiden" i Oslo 29. februar.

Klimakafeer: På begynnelsen av året arrangerte vi fire fysiske klimakafeer. Etter at pandemien

brøt ut måtte vi avlyse fysiske møter. I stedet har vi arrangert årsmøte, styremøter og webinarer

på Zoom.

Årsmøter, klimakafeer og webinarer

Dato Sted Tema Foredragsholder

08.01. Arendal Klimasituasjonen nå Svein Tveitdal

28.01. Kristiansand Istider og CO2 Yngvar Olsen

25.02. Kristiansand REKO-ringen Cheryl McDonald

11.03. Arendal Gjenbruk og ombruk Tunne Torstveit

21.04. Zoom Electric region Agder Trond S. Kristiansen

26.05. Zoom Hvordan prate med barnebarn om klima? Harald Holt

08.09 Zoom CO2 - før og nå Yngvar Olsen

13.10. Zoom Er det fortsatt mulig å løse klimakrisen? Svein Tveitdal

17.11. Zoom AKT: Flere bærekraftige reiser på Agder Thomas Ruud Jensen

Zoom-webinarene er tatt opp på video og kan sees ved å gå inn på BKA Agders Facebookside. De

ligger også som lenke på BKAs hjemmesider, under lokallag Agder sin side.

På årsmøtet ble vedtekter formelt vedtatt. Regnskap og årsmelding ble godkjent. Det nye styret

ble valgt: Kåre Eie ble valgt til leder, Yngvar Olsen til sekretær, Ellen Schei Tveitdal til kasserer, og

Åshild Krabbesund, Helga Walle og Harald Holt ble valgt til styremedlemmer. Ledelsen i BKA

sentralt ble kontaktet på grunn av for liten overføring av midler til vårt lokallag. Dette ble nå

rettet opp slik at vi har fått midler etter det reelle medlemstallet på Agder.

I juni arrangerte vi en ringerunde for å få informasjon fra medlemmer om de var fornøyde med

BKA Agders arbeid, og om det var noe som burde endres. De fleste syntes det var bra og at de

fikk nok informasjon. Få ønsket å delta mer aktivt.

Kåre Eie var tilbake fra sykefravær og overtok som leder 1. august.

BKA Agder deltok på innsamlingsaksjonen for arbeid mot plast i havet 18. oktober. Kåre deltok på

innledende møter, og han deltok også i selve innsamlingen.

Vi laget et brev om klima som ble sendt til de fleste politiske partier på Agder. Noen partier

bekreftet mottak av brevet, og meddelte at de ville ta det med inn i programarbeidet før

stortingsvalget 21.

Vervekampanjen "Prosjekt 5000" ble satt i gang av BKA sentralt. Målet var å passere 5000

betalende medlemmer før nyttårsskiftet. Dette ville utløse midler fra departementet til frivillige



miljøorganisasjoner i 2022 hvis målet ble nådd. Mange ble med på vervingen, og BKA klarte

målet. På Agder økte medlemstallet ved at vi passerte 300 medlemmer før nyttår.

I forbindelse med den kommende klimarettssaken i Høyesterett over paragraf 112 i Grunnloven,

med BKA som partsmedhjelper, arrangerte vi lysaksjon både i Arendal og Kristiansand 3.

november. Kåre Eie holdt appell på Rådhusplassen i Kr.sand. NU deltok på arrangementet. I

forbindelse med aksjonen fikk vi inn avisinnlegg i Agderposten og Fedrelandsvennen.

Kristiansand, 16. februar 2021. Yngvar Olsen, referent.


