
 

 

ÅRSMELDING 2021 

Besteforeldrenes klimaaksjon Agder  

 

Medlemstallet for BKA Agder var ved årsskiftet 21-22 på 256 medlemmer og 80 støttemedlemmer. 

Styret var ved årsskiftet 20-21 sammensatt av leder Kåre Eie, kasserer Ellen Schei Tveitdal, sekretær 

Yngvar A. Olsen, styremedlemmer Harald Holt, Åshild Krabbesund og Helga Walle. Varamedlemmer var 

Grete Hay Baust og Anne B. Svensson.   

Årsmøtet ble gjennomført 16.03.21 på Zoom. Nytt styre ble valgt. Kåre Eie ble gjenvalgt som leder. 

Harald Holt, Yngvar Olsen og Ellen Schei Tveitdal fortsatte som styremedlemmer og Anne B. Svenssson 

som vara. Helga Walle, Åshild Krabbesund og Grete Hay Baust ønsket å tre av. Nye styremedlemmer ble 

Turi Rostøl, Unni Lyngstad og Torstein Johnsen (vara).  Valgkomiteen bestod av Eva Albert (leder), Jon 

Erik Bakke, Turid Sørsdal og Anders Langeland. 

Styremøter: Det har vært avholdt åtte styremøter i 2021. På grunn av pandemien har alle styremøter 

vært holdt på videokonferanse (Zoom).   

På styremøtet 13.04. gikk Kåre Eie av som leder med øyeblikkelig virkning pga. personlige årsaker. 

Yngvar Olsen hadde tidligere vikariert som leder for Kåre Eie og tok derfor over som leder fram til 

årsmøtet 2022. Torstein Johnsen rykket opp til status som fullt styremedlem. Unni Lyngstad tok over 

rollen som sekretær. Anne B. Svensson tok over som materiellforvalter. 

Yngvar Olsen har vært medlem av landsstyret i BKA i denne perioden. Han har også deltatt i en gruppe i 

BKA sentralt som har bidratt til å rydde i ansvarsforhold omkring medlemslister og administrasjon i BKA. 

Aktiviteter og medlemsmøter (webinarer)  

Som fordragsholder på årsmøtet hadde vi professor i biologi ved UiO Dag O. Hessen. Hessen snakket om 

den nye boka si, “Verden på vippepunktet”.  

Den 11.05. holdt vi webinar for medlemmer med Rune Hagestrand fra Jernbaneforum Sør. Tema var 

Grenlandsbanen (Genistreken), em mulig jernbaneforbindelse mellom Grenlandsbanen fra Larvik til 

Sørlandsbanen (Brokelandsheia). Rune gikk gjennom status for dette prosjektet.  

Den 05.06. arrangerte vi sykkelaksjon I Kristiansand. Vi var noen fra styret samt forsterkninger som 

utstyrte syklene våre med plakater og vimpler. Vi syklet en rute i Kristiansand sentrum og delte ut 

løpesedler om klima. Det var fint vær og mye folk i byen så aksjonen var vellykket.  



I forbindelse med stortingsvalget kjørte BKA en annonsekampanje I de store avisene. BKA Agder rykket 

inn den sentralt utformede annonsen i Fedrelandsvennen og Agderposten. Vi fikk noe støtte fra BKA 

sentralt til dette. Vi deltok også i å vurdere Senterpartiets program for klimasaker i forkant av valget. 

Dette arbeidet ble publisert på BKAs hjemmesider sammen med vurdering av andre partiers program. 

Flere avisinnlegg ble skrevet i forbindelse med valget. Disse ble tatt inn i avisen Lindesnes, i Lister 24, I 

Fedrelandsvennen og i Agderposten.  

BKA deltok med stand under Arendalsuka 16.-20. august. Medlemmer fra Arendal var med på å 

bemanne standen og hjalp ellers til med organiseringen.  

Aksjonen “Klimabrølet” holdt folkemøte på torget i Kristiansand 03.09. Vi deltok her med Svein Tveitdal, 

som holdt appell sammen med flere andre appellanter. Jens Olai Justvik ledet møtet.   

Vi deltok under Miljødagen i Flekkefjord 25.09. med stand i byen. To medlemmer fra Flekkefjord 

bemannet standen.  

Under klimatoppmøtet COP26 i Glasgow 6.-12.11. gikk flere av oss klimavandring i Markens gate i 

Kristiansand. To medlemmer, Eva Albert og Pål Friis deltok i Glasgow sammen med BKA’ere fra sentralt 

hold. Vi fikk løpende orientering på BKA Agders facebook-side om møtets gang i Glasgow. 

I november deltok vi på klimadag på Birkenlund skole, Arendal. Svein Tveitdal holdt time for elevene på 

ungdomstrinnet. Unni Lyngstad deltok under gruppearbeid etterpå. 

NB: Vi har behov for flere aktive medlemmer som kan hjelpe til med ulike oppgaver. Alle kan bidra med 

det de ønsker. Motto: Ingen kan gjøre alt, alle kan gjøre litt. 

Kristiansand 21.02.22. Yngvar A. Olsen, leder BKA Agder 

 

 

Klimavandring i Markens, Kristiansand. 


