
Årsmøteprotokoll 

Besteforeldrenes klimaaksjon. Årsmøte Lillehammer 13.-14.september 2014 

 

Ved konstitueringen av møtet lørdag 13. september ble Turid Lilleheie enstemmig valg til dirigent. 

Som referenter ble valgt Kirsten Limstrand og Gerd Wahlstrøm. Til å undertegne protokollen ble 

valgt Guttorm Grundt og Steinar Høiback. 68 medlemmer deltok. Deltakerliste er vedlagt. 

 

Programmet lørdag 13. september inneholdt foredrag av Thor Heyerdahl jr., Sigrid Møyner Hohle, 

Gro Nylander og Per Bjørn Foros. Hovedpunktene i foredragene samt debatten etter disse, følger 

som vedlegg til selve Årsmøteprotokollen. 

 

Søndag 14. september. 

 

Sak 1. Forslag til vedtekter for foreningen Besteforeldrenes klimaaksjon. 

Styrets forslag til nye vedtekter ble presentert. Et alternativt forslag til § 2 av foreslåtte vedtekter, 

var innsendt fra Idar Støwer og Elisabeth Finne, begge Trondheim. Saken ble drøftet og følgende 

vedtatt: 

Dagens formålsparagraf § 2 videreføres fram til årsmøtet i 2015. Styret nedsetter et utvalg som får i 

oppdrag å utarbeide forslag til ny formålsparagraf som behandles på årsmøtet i 2015. Innspill fra 

lokale grupper/enkeltmedlemmer og momenter fra gruppearbeidet under årsmøtet tas med i 

arbeidet. 

§ 11, Årsmøtet. Årsmøtedatoen endres til «innen utgangen av september måned»; 

§15, Ekstraordinære årsmøter, 2. avsnitt endres til «Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 

dagers varsel». Formuleringen ”på samme måte som ordinært årsmøte” strykes. 

 

Styrets forslag til vedtekter ble deretter enstemmig vedtatt i sin helhet med de endringer som 

fremkommer ovenfor. 

 

Sak 2. Kontingent og tilbakeføring av kontingent. 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 

Fra 2015 er medlemskontingenten kr. 250 per år. 

Med utgangspunkt i medlemstall får grupper med formelt rapporteringsansvar tilbakeført 50 % av 

kontingenten fra 2015. Grupper uten formelt rapporteringsansvar får ikke tilbakeført kontingent. 

 

I følge vedtektene kan begge grupper søke BKAs styre om midler ved behov. 

 

Sak 3. Årsrapport 2013. 

Tilsendt årsrapport for 2013 ble tatt til orientering. 

 

Sak 4. Økonomirapport 2013. 

Tilsendt økonomirapport ble tatt til orientering. 

 

Sak 5. Innkomne forslag. 

a. Brev til Jonas Gahr Støre. 

Forslagsstiller Otto Martens la frem utkastet til brev med begrunnelse. Etter en grundig og god 



diskusjon, ble følgende konkludert: Forslagsstiller trakk sitt forslag, men oppfordret alle 

enkeltmedlemmer til å gi innspill til et brev til Støre. Brevet kan sendes Støre med underskrift fra de 

enkeltmedlemmer av BKA som ønsker å undertegne. Det var ikke tilslutning til at BKAs årsmøte 

skulle sende brev til Støre slik forslaget i utgangspunktet lød. 

 

b. Forslag til ny formålsparagraf. Saken ble behandlet under sak 1 på dagsorden. 

 

Sak 6. Valg. 

Valgkomiteens forslag til nytt styre og valgkomite ble framlagt av Gunnar Kvåle. 

 

a. Styringsgruppe. 

Halfdan Wiik, Stord ble gjenvalg til styreleder for 2 år. 

 

Som styremedlemmer ble valgt: 

Kirsten Limstrand, Bodø  gjenvalg 2 år 

Turid Lilleheie, Solbergelva, gjenvalg 2 år 

Finn Bjørnar Lund, Oslo ny 2 år 

Svein Åke Bjørke, Grimstad ny 2 år 

Bjørghild des Bouvrie, Fusa gjenvalg 1 år 

Hans Martein Seip, Østerås gjenvalg 1 år 

Mette Newth, Rykkin gjenvalg 1 år 

Gethe Horn Mathismoen, Hvalstd gjenvalg 1 år 

Per Bjørn Foros, Trondheim, gjenvalg 1 år 

 

Alle ble valgt ved akklamasjon. Halfdan Wiik takket de to som trer ut av styret, Svein Tveitdal og 

Inge Eidsvåg, for deres innsats. 

 

b. Revisorer. 

Ingen var foreslått. Styret gis fullmakt til å finne revisor(er) 

 

c. Valgkomite. 

Følgende personer ble valgt ved akklamasjon:: 

Sigbjørn Grønås, Hordaland 

Nina Weidemann, Sør-Trøndelag 

Guttorm Grundt, Hyggen 

 

d. Nye medlemmer av rådet etter forslag fra styret. 

Ettersom styret ikke hadde fått gjennomført en god nok forhåndsbehandling av denne saken, var det 

enighet om at saken utsettes til neste årsmøte. 

 

Avslutning. Veien framover, innledning til diskusjon ved Halfdan Wiik. 

Gjenvalgt styreleder Halfdan Wiik innledet til en diskusjon om veien framover. Hovedpunktene i 

hans innledning og diskusjonen som fulgte, følger som vedlegg til protokollen. 

 

Steinar Høiback (sign) 

Guttorm Grundt (sign.) 


