
REFERAT FRA ÅRSMØTE I BKA HAMAR og OMEGN 020322 

Årsmøte ble avholdt i Bylab i Triangelgården. 18 personer tilstede, alle bortsett fra 1 person og 3 

inviterte ungdommer fra Hedmarken Natur og Ungdom var betalende medlemmer / 

støttemedlemmer. 

Møtet startet med et kunstnerisk bidrag fra Anders Kippersund om hans erfaring som aksjonist. 

Leder Inger Beth Sandham fortalte om BKA og hva organisasjonen står for. En gledelig melding kom 

fra Bente og Einar Hugo som fortalte om deres sønn som har deltatt på FNs møte med verdens 

miljøministre i Nairobi, Kenya. Der ble man enig om en resolusjon hvor verdens land er blitt enig om 

ny, global avtale for å takle plastforsøpling. Det blir betegnet som et vendepunkt for kampen mot 

marin forsøpling.  

SAK 1:  Innkalling og saksliste ble godkjent. 

SAK 2: Inger Beth Sandham ble valgt som møteleder med assistanse fra Eva Ormåsen. Synøve 

Mæhlum og Inga-Lill Lygre valgt som referenter. Til å underskrive protokoll ble Odd Hass og Steinar 

Ormåsen valgt. 

SAK 3: Årsmelding ble lagt fram på møte og lest opp av Inger Beth. Det ble etterlyst noe mer referat 

fra» Broen til framtiden» Innlandet. Det ble understreket hvor viktige og optimistiske flere av 

foredragene var. Det ble samtidig oppfordret til å delta på «Broen til framtiden» som skal holdes i 

Oslo 090422. Etter at årsmeldingen var skrevet ferdig har antall medlemmer i BKA Hamar og omegn 

økt til 200 medlemmer. Årsmelding blir sendt ut sammen med referatet. 

SAK 4: Regnskap ble lagt fram på møte og godkjent. Vi har ikke lagt opp til budsjett, midler får vi fra 

BKA sentralt og brukes ad hoc. 

SAK 5: Ingen innkomne forslag registrert 

SAK 6: Fastsetting av vedtekter hvor vi følger BKA sentralt når det gjelder medlemskap og 

aldersgrense, § 3 sikrer støtte- eller hovedmedlem og personer over 16 år medlemskap i BKA. 

SAK 7: Valg av nytt styre. Synøve Mæhlum, Steinar Sætervadet og Ingun Bjerke trekker seg. Det nye 

styret skal konstituere seg selv, men leder og kasserer er valgt. Det nye styret er; 

Leder for styret ; Thomas Cottis, valgt for 1 år. 

Styremedlemmer; Inger Beth Sandham, valgt for 1 år. 

               «                 Eva Ormåsen, valgt for 1 år. 

               «                 Inga-Lill Lygre (kasserer), valgt for 1 år. 

               «                Tone Gullvåg, valgt for 2 år. 

               «                Karin Andersen, valgt for 2 år. 

               «                Beate Garfelt, valgt for 2 år. 



               «                Dag Ørjansen, valgt for 2 år. 

Vårt forslag om at styret skal bestå av 8 personer og ingen vararepresentanter ble vedtatt. Det ble og 

vedtatt at styret blir valgkomite. 

Hedmarken Natur og Ungdom informerte om hvilke områder de ønsker å jobbe med fremover. De vil 

gjerne samarbeide med BKA. Rensing av Mjøsa, fokus på skog og jordvern og en klimafestival er 

deres satsingsområder. 

Det kom oppfordring fra medlemmene på årsmøte om å referere fra vårt besøk til Stortinget. Den 

1.februar 2022 var vi fire i fra styret som dro til Løvebakken for å overlevere Bjørn H.Samsets bok 

«2070» til Hedmarksbenken og de 3 statsrådene fra vårt distrikt. Denne overleveringen var avtalt i 

god tid før jul og vi skulle få møte representantene og kanskje noen av statsrådene samtidig. Avtalen 

ble flyttet på flere ganger og koronareglene gjorde at besøkende ikke fikk adgang til Stortinget. Til 

slutt fikk vi møte to av arbeiderpartiets representanter utenfor bygningen hvor de fikk  overlevert 

bøkene fra oss. Overleveringen ble grundig dokumentert av Inger Beths barnebarn med venninne. 

Bildene er lagt ut på BKAs fb side. 

 

Ref; Synøve Mæhlum og Inga-Lill Lygre 

 

 


