
           Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergen & Hordaland 

ÅRSMELDING 2021 

Styret fram til årsmøte i november 2021 

Janet Wiberg                   leder 

Wibeke Kryvi                   nestleder 

Ingeliv Vevle                    kasserer 

Anders Bærheim            styremedlem 

Bjørghild des Bouvrie    styremedlem 

Gunnar Kartveit              styremedlem 

Gunnar Kvåle                   styremedlem 

Halfdan Wiik                    styremedlem 

Normann Natland           varamedlem 

Sidsel Kjølleberg              varamedlem 

Styret fra november 2021 

Janet Wiberg                   leder 

Normann Natland          nest leder 

Ingeliv Vevle                    kasserer 

Wibeke Kryvi                   styremedlem    

Anders Bærheim            styremedlem 

Bjørghild des Bouvrie    styremedlem 

Gunnar Kartveit              styremedlem 

Halfdan Wiik                    styremedlem 

Gunnar Kvåle                   varamedlem 

Sidsel Kjølleberg              varamedlem 

Gro Fjeldtvedt                  varamedlem 

 

På grunn av koronasituasjonen i 2021 ble årsmøtet ikke avholdt i februar, men utsatt til 11. 

november 2021 for at det kunne skje fysisk. Konsekvensen er at det nyvalgte styret har bare sittet i 

drøye fem måneder. Det forrige styret ble sittende fram til november. 

Denne rapporten omfatter hele perioden fra januar  til desember 2021. 

Styremøter: 

Det har vært avholdt 8 styremøter i 2021, hvorav 5 var digitale og 3 fysiske. De fysiske møtene 

foregikk utendørs hos Janet Wiberg. Vi har ikke hatt utgifter med disse møtene.  

Medlemsmøter: 

Smittesituasjonen gjorde at det ble ingen fysiske medlemsmøter bortsett fra årsmøtet. Den 24. mars 

begynte vi igjen med våre medlemsmøter og flere er under planlegging.   

Valgutvalget:        

Halfdan Wiik og Janet Wiberg, sammen med 4 andre faste medlemmer og en kontaktperson i 

landsstyret, deltok i Valgutvalgets arbeid med utforming av BKA’s valgstrategi og valgmateriell. 



Arbeidet begynte i september 2020 og varte fram til stortingsvalget i september 2021. Tre forskjellige 

løpesedler var utformet for bruk over hele landet. Det var også utarbeidet en plakat som viste 

forskjell mellom partiene i forhold til fem nøkkel klimaspørsmål. Plakaten var publisert tre ganger i 

Bergens Tidene og flere andre aviser rundt omkring i landet og var vist fram flittig ved valgbodene. 

Det var til gleder for noen og til plager for andre! 

Markering av at FNs atomvåpenforbud trådte i kraft 22. januar. 

I 2017 vedtok 122 land et forbud mot atomvåpen i FN. Forbudet forbyr alle former for tilknytning til 

atomvåpen. Både atommakter og stater som ikke har atomvåpen kan slutte seg til avtalen. 

Det er en stor seier for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen. Besteforeldrene markerte 
denne storseieren den 22.januar sammen med Kvinneliga for Fred og Frihet (arrangør), Nei 
til Atomvåpen, Antikrigsinitiativet og Hardanger Akademiet. 
 
Dessverre, har Norge verken signert eller ratifisert atomvåpenforbudet. I stedet for å delta i den 
internasjonale dugnaden for å forby og avskaffe disse masseødeleggelsesvåpnene, skjermer vi 
atomvåpenstatene for press om nedrustning.  
 
Markeringen begynte med klokkespill fra Johanneskirken og fløyting fra Hurtigruten. Varaordføreren 
i Bergen, Susanne Urban for IKFF og Grønn Ungdom holdt appell. 
 
Valgkampaksjoner i juni, august og september 
«TRAPP OPP FOR KLIMA» aksjonene foregikk på Torgallmenning den 2. juni og Tårnplassen den 
5.juni. Fra toppen av en rekke gardintrapper brølte og sang besteforeldrene for klimaet. TV Vestland 
laget en reportasje om aksjonen på Tårnplassen.  
https://video.tvvest.no/besteforeldrene-trapper-opp-for 
 
«TRAPP OPP FOR KLIMA» sykkelaksjonen foregikk den 25. august. Noen besteforeldre sammen med 
Bergens Mødre og Natur og Ungdom syklet fra Lagunen til sentrum hvor de var møt med flere 
medlemmer og marsjerte gjennom byparken til Det Nasjonale Scene hvor det var hold appell fra alle 
de tre organisasjonene. Deretter gikk de til valgbodene og brølte for klima. 
 
Besteforeldrene var synlige ved valgbodene under valgkampen i september med plakaten og 
løpesedlene. Løpesedlene var delt ut ved alle aksjonene. 
 

 
Torgallmenning 
 

https://video.tvvest.no/besteforeldrene-trapper-opp-for


 
Aksjoner mot Hordfast 11. sept og 6. okt 
Med særlig fokus på ferjefri E39, aksjonerte flere besteforeldre på Våge på Tysnes den 11.september. 
 
6. oktober deltok noen BKA medlemmer i en aksjon mot Hordfast som Naturvernforbundet 

organiserte ved den Blå steinen i Bergen.  

 
Våge 

 
Blå steinen  
 
Aksjon for Bybane 11. og 24. november 
11. og 24. november deltok en gruppe besteforeldre i aksjoner for snarlig bygging av Bybane til 
Åsane. Noen av våre medlemmer protesterte mot deltakelsen som impliserte at bybanen da skulle gå 
over Bryggen. Som kjent ble dette utfallet av avstemningen i Bergens bystyre den 24.november.. 
 

 

 Artikler og innlegg: 

I anledningen markering av at FNs atomvåpenforbud trådte i kraft 22. januar fikk BKA i Bergen og 
omegn et innlegg i BT. Se https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kRp3Gv/norge-maa-ta-til-fornuft-
og-forby-atomvaapen 

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kRp3Gv/norge-maa-ta-til-fornuft-og-forby-atomvaapen
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kRp3Gv/norge-maa-ta-til-fornuft-og-forby-atomvaapen


- Anders Bærheim hadde et innlegg i Verdens Gang (VG) 7. juli 2021 med tittel:  

Politikere -ta ansvar! ‘Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!’ 

- Gunnar Kvåle hadde et avisinnlegg i Bergens Tidende Debattside 19. Juli 2021: 

Valget gjelder våre barns og barnebarns fremtid STORTINGSVALGET 2021: Klima- og naturkrisen 

krever en politikk som stopper all oljeleting, reduserer oljeutvinning- og forbruk og fører til økonomisk 

nedvekst blant rike. 

- Bjørghild des Bouvrie svarte i BT 23. juli 2021 på et innlegg fra noen Høyrepolikere med: 

Eventyret «som en gang var» OLJE OG KLIMA: Har Ove Trellevik og Olve Grotle sett på nyhetene i det 

siste? 

 

Janet Wiberg 

Leder for BKA Bergen og Omegn 

 

 

 

 

 

 

 


