
Årsmøtereferat 2022 
Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) 

Ålesund og omegn 
 

Dato: 30.3-22   
Kl 19.30 – 21.00 
Sted: Møterom på Moa Bibliotek 
 
 
Valg av -  
Møteleder:  Fride Rudi 
Referent:  Janne Leonora Eilertsen 
Skrive under referat fra årsmøtet: Thor Bjørlo 
                                                               Kjell Standal 
 
Godkjenning av dagsorden. 
 Ingen bemerkninger 
 
Godkjenning av årsmelding. 
    Den ble godkjent. 
    Noen oppklarende spørsmål, vedr. støttemedlemmer, og hva er Doxacom 
 
 Godkjenning av regnskap 
     Det ble godkjent 
 
Valg av nytt styre 
Valgkomitéen la fram sitt forslag. Dette ble godkjent. 
2 personer for 1 år, og 2 personer for 2 år 
 
Det nye styre blir: 
Leder  Fride Rudi (valgt på årsmøte) 
                          Harriet Lange 
                          Harald Ødegård 
                          Karen Elise Matheson 
Styret får mandat til å konstituere seg, der leder og sekretær er valgt for 1 år,  
kasserer, styremedlem/nestleder er for 2 år. 
 
Varamedlem: Monica Eide for 1 år 
 
Valgkomité: Ruth Moldestad, John Roald Pettersen og Eigil Bele 
 
Arbeidsgruppe leder: Eigil Bele 
Arbeidsgruppen samarbeider med styret, som igjen går videre til medlemmene, inviterer til å 
delta/hjelpe til ved forskjellige arr. og tiltak. 



Innkomne forslag 
 Utsending til Landsmøte i Drammen, den 9 september 2022 
  Årsmøtet ønsker at styret tar stilling til hvem som skal reise.  
  Kommer tilbake med info på et senere medlemsmøte. 
 
Lokallagssamling i Oslo 7 april 2022. 
 Årsmøtet ønsker at noen reiser. 
 Pga. kort varsel og tett inntil påska, så blir det ingen fra lokallaget som kan reise. 
 

 
Møter og aktivitetsplan 
Medlemsmøter/åpne. møter. 
 Biblioteket på Moa 
 27.04, 11.05, 26.10 og 30.11   Kl. 18-20 
 Laget vil stille med innledere på møtene. 
 

Stand på Moa (Moa Aléen), fra Kl 12 – 14,  første lørdag i måneden. 
02.04, 07.05, 03.09, 01.10, 05.11, 03.12 
 

Deltagelse, evnt. som medarrangør på andre arrangementer med klima- og 
miljøfokus, eller invitasjon/relevants/kapasitet. 
 

Tilleggsforslag vedr. aktivitet og møte plan 
 Lage en brosjyre, flyer, som er målrettet til kollektiv transportplan, som   skjer i vår 
 region. Det blir laget et utkast. 
 Eigil Bele, Thor Bjørlo og Kjell Standal tar saken. 
 
Forslag til samling vedr. klima, Eigil Bele kommer med tips, og idé om tema 
«Lunsj og lyrikk med klimablikk» der han viste til et samarbeid mellom  
Det Norske Teater og BKA Oslo. Et innspill som ble godt mottatt av årsmøtet. 
 
 
Årsmøtet avsluttet Kl.21.00 
 
Ref. 
Janne Leonora Eilertse 
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