ÅRSMELDING 2021
BKA Hamar og omegn har hatt et rart år på grunn av koronapandemien og de hensyn samfunn og
enkeltmennesker har måtte følge opp for å unngå smitte. Likevel har vi opprettholdt
styremøtevirksomhet, aksjoner, deltakelse i valgkamp (politisk, ja, men ikke partipolitisk) med mere.
Årsmøte for 2020 ble ikke holdt, og styret holdt frem med de samme styremedlemmer, med unntak
av Gunnar Kjeverud, som gikk ut av styret i mars 2021.

•

•
•

•

Styret har bestått av Inger-Beth Sandham, leder, Inga-Lill Lygre, kasserer, mens Eva
Ormåsen, Synøve Mæhlum, Ingun Bjerke, Steinar Sætervadet og (Gunnar Kjeverud
fram til mars) er styremedlemmer.
Styret har hatt åtte styremøter og behandlet 34 saker.
Møtene har med to unntak («hjemmemøte») foregått i foajeen i Hamar kulturhus.
Der er det god plass, luftig og trygt å oppholde seg i en koronasituasjon. Oftest
medbragt matpakke og varmt drikke. Vi får bruke lokalet gratis, og er hjertelig
velkomne til å være der og bidra til et «levende hus» (sitat forrige kulturhusleder
Terje Gloppen).
Vi har nå 195 medlemmer.

•

Eva og Inger-Beth hadde møte 14. mai med Lise Dufseth Urset (ansvarlig for
miljøplanen i Hamar kommune) på Rådhuset ad samarbeid om klimabrølet som ikke
lot seg gjennomføre likevel. Det ble et for hett tema. (Ikke partipolitisk, men politisk
nok. Avgjørelsen ble tatt på høyeste hold i kommunen, - hos kommunaldirektøren).

•

Eva og Inger-Beth hadde strategimøte med Werner Christie på Matkvartalet i mai.

•

Sammen med NU aksjonerte vi mot utbygging av firefelts motorvei Hamar – Løten i
juni. Vellykket aksjon. Reportasje på NRK Innlandet, både radio og tv over to dager.

•

Inger-Beth og Eva ble invitert og deltok på generasjonsdialog på Nansenskolen en
lørdag i juni.

•

Vi har deltatt på stand på Triangelen, Hamar, på Hiroshimadagen 8.august som året
før, invitert av Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF).

•

Vi var flere som deltok på Klimabrølet i Oslo i august.

•

Stortingsvalget 2021:
Vi har hatt stands fem lørdager før valget, på til sammen tre steder: Hamar,
Brumunddal og Moelv.

•

Vi har hatt flere avisinnlegg i HA og Ringsaker Blad, for eksempel et innlegg om
«Valget gjelder dere unge.». Flere innlegg er sendt inn, men har ikke kommet i avisa.

•

Vi hadde annonser både i lokalavisenes papirutgaver, men også i e-utgavene i
forbindelse med valget. Annonsen gikk som en reklame opptil 71000 ganger i løpet
av åtte dager. Motivet var en oversikt over partienes klimapolitikk sendt oss fra
sentralt hold. Vi brukte nesten alle pengene vi hadde på annonser (knappe 24000kr).

•

Medlemmene i lokallaget har fått tilsendt seks medlemsbrev, nå gjennom Styreweb,
et program utarbeidet for frivillige organisasjoner, godt tilrettelagt - enkelt å bruke.

•

Vi har hatt deltakere på alle digitale lokallagssamlinger gjennom året, ca. en gang i
måneden.

•

Landsmøtet i Trondheim: To fra styret og to medlemmer deltok.

•

Vi var medarrangører til Broen til framtiden Innlandet, sammen med
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. Seminaret ble holdt på Wood Hotel,
verdens høyeste trebygning.

•

Medlemsverving har vært viktig hele året.

•

TILLEGG: Ottar Korsnes har vært administrator og redaktør av Facebooksida vår siden
oppstart og til nå.

Hamar 2.mars 2022
For styret,
Eva Ormåsen og Inger-Beth Sandham
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