
Årsmelding Besteforeldrenes klimaaksjon Drammen og omegn for perioden 1.1.2021 – 

31.12.2021 

Styret har i perioden hatt følgende medlemmer 

• Henning Johansen – styremedlem 

• Aase Årvik – styremedlem 

• Hans Martin Solberg – styremedlem 

• Jorunn Berntzen – styremedlem 

• Jorunn Kroken - styremedlem 

• Laila Horgen - styremedlem 

• Petra Blaith Storholt - styremedlem 

• Turi Werrum, kasserer 

• Eli Faldbakken Kvarme – sekretær 

Styret har i perioden fungert uten formell leder. 

Revisor: Gro Gulden 

Valgkomite: Svein Stubberud og Elisabeth Tveter Briseid 

Styret har i perioden hatt 9 møter og behandlet 46 saker. BKA Drammen og omegn hadde pr 

31.12.2021: 261 medlemmer, en 21 stk er nye. 

Kort oppsummert kan man si at 2021 har vært et år med svært begrenset aktivitet på nesten alle 

nivåer fordi  landet i store deler av året har hatt nedstengning og strenge smitteverntiltak på grunn 

coronapandemien. Deltakelse i lokale og nasjonale  arrangementer har derfor i hovedsak måttet skje 

gjennom digitale plattformer. Flere arrangement er blitt avlyst. 

Aktiviteter i 2021 

- Klimafestivalen 2021 ble i sin helhet innstilt  

- På grunn av corona-pandemien og ulike nedstengninger og smitteverntiltak, ble planlagte 

arrangementer i egen regi også avlyst 

- Verdens miljødag 5.6.2021: Totalt 9 medlemmer fra vårt lokallag deltok i arrangement i Oslo 

(v/Universitetet og Stortinget)   

- BKA’s landsmøte i Trondheim 2.-3. oktober 2021: Jorunn Kroken deltok fra oss 

- Lokallagssamlinger – digitale:   

o 22.2.2021: Jorunn Kroken 

o 22.3.2021: « 

o 26.4.2021: « 

o 25.5.2021: « 

o 20.9.2021: «  og Petra B. Storholt 

-  Medlemmer: Vårt lokallag har nå også medlemmer fra Holmestrand, Sigdal og Eggedal. Laila 

Horgen har sendt velkomsthilsen til nye medlemmer  

- Høstens valgkamp: Lokallaget hadde annonse i lokalpressen 4.9. og i Drammensavisas 

nettavis  1. til 12.9. Det ble gjennomført stand på Bragernes torg  7. august og  4. og 11. 

september 2021. 



- Synlighet: Elisabeth T. Briseid har hatt helsides presentasjon i Drammens tidende 11.9.2021 

og har deltatt i Ypsilonsamtaler . Hun har også vært medlem av BKA’s valgutvalg. 

- Klimabrølet: Elisabeth T. Briseid har hatt stort engasjement ifm «klimabrølet» og har bidratt 

til at prosjektet kommer til Drammen. Laila Horgen deltok på markering foran Stortinget 

27.8.2021. Lokallaget  har bidratt med kr 7 500,- til prosjektet. 

- Broen til fremtiden 2021 ble gjennomført digitalt 

- Arendalsuka: Elisabeth T. Briseid og Jorunn Kroken var tilstede i Arendal 

- Styreweb, organisasjonens administrative system er tatt i bruk, Laila Horgen og Aase Årvik er 

våre kontakter. 

Styret v/Henning Johannesen har påtatt seg ansvaret for å arrangere BKA’s landsmøte høsten 

(september) 2021  i Drammen. 

 

Drammen, februar 2022 

For styret: Eli F. Kvarme, sekretær 

 

 


