
 

BKA Grenland - Styrets beretning for 2021 
 

Styresammensetning i perioden, valgt på årsmøte 07.06.21 

Leder – Marit Nagel Rønningen (1 år) Styremedlemmer - Kari Vogsland og Svein Eggen (1 år igjen) 
Finn Sigurdsen (Kasserer) og Eilef Landsverk (2 år) 
 

Medlemsstatus pr. 31.12.21 var vi 170 medlemmer og 24 støttemedlemmer i BKA 

Grenland. Vi fikk 34 nye medlemmer i 2021, og til nå (13.03.22) i 2022 har vi fått 12 nye medlemmer. 
 

Aktiviteter gjennomført i 2021 – Pga. coronarestriksjoner har det for det aller 

meste vært digitale aktiviteter dette året, men vi har også klart å gjennomføre noen fysiske 
arrangement. 2021 var år med stortingsvalg, en god del av lagets utadretta aktivitet har hatt fokus på 
å anbefale velgerne til å ta et miljøvalg – med fokus på aktuelle saker for vår organisasjon. 
 
Klimafestivalen §112 i Grenland, 26.04.-02.05. 2021 
Da det ikke var mulig å gjennomføre fysisk klimafestival tok Kari Vogsland i styret initiativ til et 

digitalt alternativ. To unge datakyndige ungdommer ble engasjert for det tekniske og hjalp til med 

filming og annet teknisk arbeid.  

• Det ble laget korte filmer med appeller/hilsener fra aktuelle personer og 

samarbeidspartnere; fylkesordfører Terje Riis Johansen, ordfører i Skien Hedda Foss Five, 

Norcem Brevik, Miljøagentene og tre BKA medlemmer Vigdis Blindheim, Ragnar Steinstas og 

Torstein Fjeld. 

• En digital kunstutstilling i samarbeid med kunstgruppeX ble lagt utpå lokallaget sin 

Facebookside. 

• I samarbeid med elever ved musikklinja på Skien VGS ble det spilt inn musikkvideo med 

Klimavisa som Ragnar Sør Olsen har laget. Det var innslag med denne både på TV og radio 

med NRK Vestfold og Telemark. Denne ble også lagt ut på lokallaget sin Facebookside. 

 
7. juni – digitalt årsmøte BKA Grenland 
I tillegg til ordinære årsmøtesaker og valg var det gjesteinnledning med Linda Rundquist Parr fra BKA 

Oslo. Linda R. Parr orienterte om hvordan lokallaget i Oslo engasjerer og aktiviserer seg, og kom med 

en oppfordring om å støtte opp om klimabrølet.no  

Valgkampen august/september 
I forbindelse med valgkampen denne høsten ble det gjort en jobb for å kartlegge og synliggjøre de 
forskjellige partienes standpunkter.  

• Det ble sendt brev med utfordring til alle partier, oversikt over disse utfordringene ble også 
publisert i avisene lokalt. 

• Vi mottok svar fra de fleste partier 

• Det ble skrevet en oppsummering av ståsted til de ulike partiene, som også gikk til avisene. 

4. september – Valgmøte med klimabrøl og klimatest av politikerne, på handelstorget i Skien 
Representanter for partiene ble utfordret på aktuelle klimaspørsmål – med utgangspunkt i BKA 

sentralt sin oversikt over partienes standpunkt ut i fra de vedtatte partiprogram. 

Appeller ved Miljøagetene og Extinction rebellion. Avslutning med felles klimabrøl som ble tatt opp 

og sendt inn til klimabrølet.no 



 

3.-4. oktober – Årsmøte/Landsmøte BKA, Trondheim 
Deltakere fra BKA Grenland, Torstein Fjeld og Marit Nagel Rønningen. 

30. november - Åpent møte på Sitt Ned i Skien. Tema – «Etter Glasgow – hva nå» 
Innledere BKA sin generalsekretær Andrew Kroglund,  Øyvind Wistrøm fra BKA sitt sentralstyre, og 

Bård Stranheim fra Grenland Industri Cluster. 

Stand på julemarked i brekkeparken. Susanne Rimestad, Finn Sigurdsen m. flere hadde stand for 

BKA og delte ut aktuelt materiell.  

Vedtak om CO2-fangst på Herøya - En viktig sak for reduksjon av CO2-utslipp i Grenland var vedtaket 

om CO2-fangst på Norcem. BKA, som del av miljøbevegelsen, var pådriver av dette vedtaket. 

Innlegg i aviser og på Facebook 
Som en kompensasjon for lite fysisk aktivitet har styret jobbet for å få inn leserinnlegg i fylkesavisene 
og Porsgrunns Dagblad. Det er en utfordring å få inn leserinnlegg og saker i avisene. 
På lokallagets Facebookside har de aktuelle lersinnlegg og andre artikler blitt 
delt, og aktuelle artikler og innlegg fra organisasjonen sentralt blir delt her.  
 

Styremøter 
Det har ikke latt seg gjøre å få faste intervaller på styremøtene, men møtene har vært gjennomført 
ved behov. Det har vært en kombinasjon med digitale og fysiske møter – ut i fra hva som har vært 
mulig å gjennomføre hensyntatt smitterestriksjonene fra FHI. 
 

Aktivitet hittil i 2022 
• Klimafestival §112 2022 er foreløpig utsatt til august/september.  

Fotoutstilling i Ibsenhusets foaje, med tema - klima, miljø og natur er gjennomført som 

planlagt, med et vellykket åpningsarrangement. 

• Medarrangør for demonstrasjon «ikke bygg i ælva vår», om planlagte boliger på påler i 

Skiensælva. 

• Styret har deltatt på noen digitale lokallagsamlinger første kvartal 2022. 

• 8. mars – parole «Klimakamp er kvinnekamp». 

• Styret har et kontinuerlig fokus på å få inn leserinnlegg i avisene på aktuelle tema, og å legge 

ut aktuelle artikler på lokallaget sin Facebookside. 

Styret BKA Grenland 

 


