
 

BKA Grenland - Aktivitetsplan for 2022 

 

• Styret utfordrer flere medlemmer til å engasjere seg aktivt i aktuelle tema 
 

• Utfordre politikere på aktuelle lokale klimasaker. Dedikerte medlemmer følger med på 
aktuelle lokale saker/sider.  

 

• Følge med på aktuelle demonstrasjoner/aksjoner lokalt og delta når det er relevant for vårt 
formål. 

 

• Klimafestival 2022 – utsatt til august/september.  

o Egen arr.gruppe tar initiativ overfor aktuelle samarbeidspartnere. 

o Sjekke ut Klimafestivalen i Drammen og andre vi kan få ideer fra. 
 

• Andre aktuelle aksjoner/stands. 

a. 8.mars – parole spilt inn og godkjent av komiteen 
b. 1.mai – Styret er i kontakt med 1.maikomiteen Grenland og har foreslått aktuelle 

paroler. Ønsker å delta i paroletog både Porsgrunn og Skien. 
c. 17. mai – delta i borgertoget i Skien. Styret tar initiativ til å komme i kontakt med 

17.mai-komiteen. 
d. 5. juni – Verdens miljødag – Aktivitets-gruppe vurderer utadretta aktivitet. 
Etter sommeren 
e. Se på muligheten for å delta på Arendalsuka i Arendal 15.-19. august. 

f. Stand på Mersmak i Skien i slutten av august. 

g. I tillegg til klimafestival 2022 i august/september – vurderes flere mulige utadretta 

aktiviteter i oktober/november 

h. Desember - Stand på julemarked i Brekkeparken. 

 

• Aktuelle arbeidsgrupper – rapporterer til styret 

1. Aksjonist/aktivitetsgruppe som kan ha ansvar for utadretta aktiviteter/aksjoner. 

2. Planleggingsgruppe for Klimafestivalen vurderes å være en egen gruppe. 

3. Skrivegruppe som har ansvar for å produsere innlegg til aviser, Facebook og 

nettsiden. 

4. Ansvarlige for Facebook, evt. andre sosiale medier kan vurderes å være en egen 

gruppe. 

 

• Aktivitet på Facebook, innlegg i aviser. Profilering av BKA og viktige saker. 

1. Kronikker i en av regionavisene. Svein skriver gode (lange) tekster på aktuelle tema, 

som er opplysende/skolerende og vi ønsker at disse kommer som kronikker i TA (evt. 

Varden). Vi prøver å komme i dialog med rette vedkommende i de aktuelle avisene. 

 

2. Aktivitet på vår FB-side. Facebook-ansvarlig legger ut aktuelle (korte) tekster fra 
lokale skribenter og deler poster fra BKA sentralt. Gjerne kopi av aktuelle tekster som 
sendes som leserinnlegg til avisene, som også kan legges ut på FB. 

 
3. Litt lengre tekster/kronikker kan fordeles med kortversjon på FB og lenke til lengre 

versjon på BKA Grenland sin nettside sentralt. 


