
Årsrapport 2021 for BKA Molde og omegn.  

 

1.   2021 starta med at BKA igjen deltok i gjennomføringa av den 5. Klimafestivalen § 112 i Molde og 

omegn 13. – 23.januar/ Program 

2021  https://1drv.ms/w/s!AkmV5BixNwa6gslcjebvevOHjPEdxg?e=QTmpQ6  

Mere om hvert Arrangement på https://www.facebook.com/Klimafestival112MR/ 

 

Vil presisere at BKA var hovedansvarlig for arr. Teflon - Hvordan giften påvirker oss alle: 

https://www.facebook.com/events/878764136194009/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D 

 

Likeså var BKA hovedansvarlig for arr.  Økt fredsmekling i klima- og miljøperspektiv kontra 

kapprutninga: 

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

7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D 

 

Vil bemerke at vi søkte ikke om støtte hos BKA sentralt for denne 5. klimafestival, da vi brukte av støtta 

som lokallag. BKA sentralt trengte pengene sine i arbeidet med å få statsstøtte, noe vi oppnådde med å bli 

over 5000 medlemmer! 

BKA ønsker å fortsette med å lage arr. under klimafestivalen, selv om Oddbjørg Langset gikk av som 

styreleder i Klimafestivalen på Årsmøtet i mai 2021. 

 

2. Oddbjørg var med på BKA Oslo sin Zoom-kafe: Atomvåpen er en trussel for vår sikkerhet og en trussel 

for klima og miljø. Innledning ved Anja Lillegraven, leder i Norske leger mot atomvåpen. Dette som 

reaksjon på at Klimafest.Molde hadde arr. Økt fredsmekling i klima og miljøperspektiv - kontra 

kapptrustninga. 

Ca. 60 kommuner i Norge støtter atomforbudet. BKA mailet en oppfordring til Molde kommunestyre om 

å underskrive atomforbudet for Molde kommune.  

 

3.    Lokallagssamlinga 2021 ble grunnet pandemien, delt opp i flere Zoom-møter i forkant av 

Stortingsvalget. Nina Weidemann, Trondheim BKA inviterte, samt referat ble mailet medlemmene. 

Oddbjørg deltok på alle møtene - og fikk lest opp sitt "El-syklistene" -  fritt etter J. S. Welhavens dikt 

Asgaardsreien. 

https://www.facebook.com/events/878764136194009/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/878764136194009/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/411353923393333/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/411353923393333/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D


 

4.   BKA og NU hadde stands på Torget i Molde lørdag 5.juni på Verdens Miljødag. Kjekt å stå sammen 

med de unge. Vi trappet opp for klima! 

BKA fikk også med NU til å ha stands under Moldejazz i uke 29.  BKA mand.+torsd. NU resten av 

jazzuka! Barn ble med oss og sang klimasanger og vi fikk omtale i RB. 

BKA delte ut de informative løpesedlene som Oslo-laget v.Linda Parr+mann Hugo (tidl. Miljøverndep.) 

hadde laget til alle lokallagene før Stortingsvalget. 

5. «Giftene som omgir oss alle – også sett i historisk perspektiv.» Vi jobber med å få til et multi-
arrangement - som omfatter flere vitenskaper og framføringsmåter -  om dette tema, jfr. 
faginfo:https://1drv.ms/w/s!AkmV5BixNwa6gs1cT1BbYIX_byOYKA?e=taAdE8 

 

6.   BKA ble igjen med på Hersjing på blomsterenga i Lingedalen, som Naturvernforbundet inviterte til 

31. juli. Oddbjørg sin mor kom nedom og viste oss hersjeteknikk.  

 

7.   Bjørnsonfestivalen inspirerte oss til å ha BKA-stand ved  Steinen utenfor Ark Dahl  lørdag 11.sept. 

 

8.   Landsmøte + Årsmøte BKA i Trondheim 1. - 3.okt. var hyggelig og interessant. Oddbjørg Langset 

fikk for første gang dekket sine utgifter, pga at nå får vi støtte som lokallag. Fra 2022 vil BKA landstyre 

dekke reiseutgifter for 2 medlemmer fra hvert lokallag på sentrale samlinger.  

 

9.   Kortreist Glasgow klimatoppmøte-stand i Molde: Klimastand på Torget lørd. 6.nov. sammen med 

NU Molde og ved Steinen 13.nov. Pressemelding ble sendt RB. Delte på FB: 

https://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-content/uploads/2021/07/annonse-kvartside-

2.jpg    og     https://s3-bestevent-

prod.innocode.dev/production/uploads/event/poster/106434/Bilde_Glasgow_l_peseddel.jpg 

 

10.   I mai og desember ble det kurs i bruk av StyreWeb for lokallagene i BKA  (en enkel innføring / 

oppdatering) Oddbjørg deltok og Liv Reidun Lien Mjelve ville også være med! Vi får nytt kurs våren 2022 - 

og enda flere kan være med! 
Kurset krever ingen forkunnskaper. Det blir praktisk lagt opp.  

 

11.   Julehandel-treff lørd. 27.nov. kl. 12 hos LEAH Refillery - nedenfor Mega i Molde. Eka Eidhammer 

hadde laget en liten kafe for oss!  

 

12.   I desember mailet vi ut en vervekampanje som jul- og nyttårstips - og  BKA er nå blitt over 6000 

medlemmer. Det gjelder å stå på å verve, også for å holde på statsstøtta, for her er jo en del naturlig avgang. 

I Molde er vi nå totalt 61 medlemmer inkl. støttemedlemmer. 
Barn og unge føler mindre sinne, frykt og håpløshet, når de voksne engasjerer seg for å få ned den globale 

oppvarming og naturtap - dempe klimakrisa. 

https://1drv.ms/w/s!AkmV5BixNwa6gs1cT1BbYIX_byOYKA?e=taAdE8
https://s3-bestevent-prod.innocode.dev/production/uploads/event/poster/106434/Bilde_Glasgow_l_peseddel.jpg
https://s3-bestevent-prod.innocode.dev/production/uploads/event/poster/106434/Bilde_Glasgow_l_peseddel.jpg


 

13. Også dette året har BKA jevnt hatt innlegg på baksida i RB påtråden, og slik vært synlig i 

samfunnsdebatten.  

14. Årsregnskap 2021  for BKA Molde og omegn: 

https://1drv.ms/b/s!AkmV5BixNwa6gs1jCvYqorcI_IXC2A?e=Mvwfxw 

Minner om at BKA sin seriøse, solide hjemmeside og FB-side har utfyllende reportasjer om sentrale punkt i 

denne årsrapport mm. 

 

Molde, 6. februar 2022 

 

 

 

Helge Strandhagen                                                                      Oddbjørg Langset 

Kasserer                                                                                            Leder 

 

 


