
Referat fra styremøte i BKA 18 MAI 2015 Møtested: Forum for Utvikling og Miljø, Storgata 11, i 

tidsrommet 10-16   

Tilstede: Halfdan Wiik, Mette Newth, Grethe Horn Mathismoen, Hans Martin Seip, Bjørghild des 

Bouvrie, Turid Lilleheie, Finn Bjørnar Lund, Per Bjørn Foros, Kirsten Limstrand. 

Sven Åke Bjørke hadde meldt forfall. De to siste timer var satt av til styreseminar med innledninger 

av Per Bjørn og Mette.  

1) Referat fra styremøte 12.mars: http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=12739 - 

Merknader: Det er ikke kommet svar fra Klima- og Miljødepartementet om økonomisk støtte. 

Halfdan purrer på dette. - Vedtak : Referatet godkjennes.  

2) Budsjett – tilstand og revisjon. Orientering v/ Bjørghild Vedlegg 1: Sak 2 om økonomi per 13. mai 

2015.pdf Vedlegg 2: Budsjettoversikt per 13. mai 2015.pdf Diskusjon: 

 - Sjekk at ikke purringer kommer på ”spamen”. Viktig at de når fram til personene direkte, enten det 

skjer pr e-post eller brev. Det sendes et vennlig brev til de som ikke har betalt. Halfdan formulerer 

brevet. Halfdan, Bjørghild og Turid sørger for postforsendelse. 

 - Slik den økonomiske situasjonen er nå, må vi ikke budsjettere for høyt på utgiftssiden. Hva kan vi 

knipe inn på? - Årsregnskap 2014, tas til orientering. Det er oversendt til revisor Toril Storeng. 

- Rapport om situasjonen, behov for budsjettrevisjon. Vedtak: Styret vedtar ingen formell 

budsjettendring i dag, men om nødvendig i augustmøtet, når vi har mer klarhet i situasjonen. 

- Overføring lokallag (se vedlegg 1). Vedtak: Fremgangsmåten som er utarbeidet for 2015 vedtas, og 

vi utbetaler til de tre lokallag de nevnte beløp (tilsammen 31.000) og legger frem til augustmøtet et 

notat om eventuell nødvendig justering av fremgangsmåten i 2016. Det går ut et brev til lokallagene 

om dette, med oppfordring om at de tar sin andel av utgifter til materiell. 

3) Kostgodtgjørelse, vedlegg 3. Vedtak: Styret vedtar som prinsipp at diettutgifter på reiser i regi av 

BKA dekkes etter Statens reiseregulativ, men dette brukes med fornuft. For øvrig kan nødvendige 

diettutgifter dekkes (etter regning). Dekning av slike utgifter avtales med styreleder. Dette gjelder for 

innenlandsreiser. 

4) Orientering om brosjyreplaner og utgifter til nye aksjonsluer (jfr vedlegg 4, ref fra materiellgruppa) 

Vedtak: Styret inviterer lokallagene til å være med på halvering av utgifter til hatter. Hvis dette 

lykkes, settes hatteproduksjonen i verk. Vi venter med trykking av nye brosjyrer til økonomien tillater 

det. Forberedelsen fortsetter med design av brosjyren. 

 5) Nytt materiellutvalg, mandat og sammensetning (vedlegg 5) Vedtak: Nytt materiellutvalg 

godkjennes  

6) Arbeidet med årsrapport 2014 (orientering v/Kirsten). Denne må være klar til styremøtet i august. 

7) Jødahlsmåsan – oppsummering av kampanjen så langt. Orientering v/Finn Bjørnar. 

Ei gruppe lokale + medlemmer fra BKA har vært med å aksjonere med tanke å få stoppet dette. 

Utfordringen er grenselandet av sivil ulydighet for tillitsvalgte som deltar i aksjoner. Alle som stiller i 



slike arrangement gjør det på eget ansvar. Det planlegges et nytt møte med Felleskjøpet. Bioforsk har 

foret oss med kunnskaper om myrjord og CO2. Kommunen og Fylkesmannen har gitt tillatelsen på 

bakgrunn av et landbrukstiltak, men striden går på om dette er et industrielt tiltak. (jfr. FIVH har gått 

ut med en kampanje om bruk av torvprodukter i industrinæringen – her burde vi ha samkjørt…) Vi 

må likevel være fornøyd med at noe er oppnådd i denne saken. Vi har bidratt til at saken er kommet 

fram for Stortinget. Saken er godt faglig begrunnet.  

8) Årsmøtet, planlegging: oppgavefordeling, tidsfrister, foredragsholdere og temaer til debatt. 

Orientering v/Halfdan Momenter i saken: Dette anses som en foreløpig sakslistem, se arrangement 

nettside Det går ut møteinnkallelse i begynnelsen av juni. Den legges ut på nettet. Sakspapirer legges 

ut etter hvert som papirene blir klare. Det er ønskelig at det sikres tid til spørsmål og diskusjon etter 

hvert foredrag. Det lokale innslaget kan evt. forskyves. Det foreslås at flere lokallag blir nvitert til 

erfaringsutveksling på dag 2. Herunder tas inn også hvordan medlemsverving aktivt kan gjøres. Det er 

gjort avtale om Skienslaget tar ansvar for registreringer/påmeldinger. Det må sjekkes at 

valgkomiteen er i gang med arbeidet. Ingen får dekket utgifter til reise og opphold til årsmøtet i 

Skien. Ang. formålsparagrafen: Det er sendt ut til lokallagene fra Per Bjørn. Alle innspill fra lokallag og 

styremedlemmer samles av Per Bjørn og legges fram et endelig forslag for styremøtet i august.  

Vedtak: Ingen får dekket utgifter til reise og opphold til årsmøtet i Skien. 

 9) Arendalsuka (12. august -19 august). Vår dag er 13 august, se planer (vedlegg 6) BKA har besluttet 

å ta kostnadene for standplassen. Her skal § 112 – folderen spres. Miljøagentene vil ta ansvar for 

videoboks. Et godt alternativ til å skrive! Miljømusikal skal fremføres. Boka ”Broen til Fremtiden” skal 

her presenteres og selges (kr 199,-). 

10) Internasjonalt utvalg, mandat og organisering. Se mandatforslag (vedlegg 7). Dette dreier seg 

egentlig om to saker: det ene er Paris, det andre er internasjonalt samarbeidet generelt. Litt 

overlapping. 

Vedtak: Notatet tas til orientering og godkjennes som grunnlag for videre samarbeid. BKA tar initiativ 

til møte med de andre organisasjonene i forbindelse med Paris-toppmøtet. Mandatet godkjennes.  

11) Planer Paris/klimatoppmøtet: mandat for arbeidsgruppe (vedlegg 8) og mulige reisemåter. 

Orientering om reisemåter v/ Finn Bjørnar:. Det er flere alternative reisemåter. 1) NSB- tilbud. Tur til 

Gøteborg, knytte seg på Sverige og Danmark. Båt + togreise gjennom Tyskland. Kan bli en kostbar 

løsning. 2) Båt fra Gøteborg til Kiel. Ankomst om morgenen. 400 kr en vei. Tog til Paris samme dag 

(12.30). Framme i Paris ca kl 23 samme dag. 90 Euro pr pers. 3) NSB er også inne på en 

klimatogløsning, dersom vi kan lage en stormarkering i Oslo, med folk som kommer fra ulike kanter 

av landet. 350 org foreslår at hvert land tar markering 29 nov. Vedtak: Vi avventer litt med å vedta 

reisemåter inntil de sentrale datoer er på plass. Vi må skille mellom marsjen og møtet. 

 12) Hva skal skje på Klimavalgalliansens nasjonale aksjonsdag 29. august? Finn Bjørnar orienterte. 

Finn Bjørnar og Halfdan tar ansvar for å få ut dette på hjemmesiden, slik at man snarest mulig kan 

komme seg i gang og få gjort noe lokalt. Klimavalgalliansen arbeider med en felles klimavett-flyer.  

13) Klimafestivalen § 112 i 2016, BKAs rolle, invitasjon fra Klimanettverket. Diskusjon: Denne bør 

knyttes til eventuell åpning av oljeboring i Arktis. Ønskelig å få det opp som et tema! Vedtak: BKA 



svarer at vi ikke har kapasitet til å stille med representant i utvalget som planlegger Klimafestivalen. 

Mette lager et forslag til svar på dette.  

14) Neste styremøte – tirsdag 11 august kl 10- 14 i Oslo. Referent : Kirsten Limstrand 

 

SAK 3/VEDLEGG 3 

Dekning av diettutgifter for styremedlemmer og andre medlemmer av Besteforeldrenes kilimaaksjon 

(BKA), som er på reise i regi av BKA 

Dekning av diettutgifter etter Statens reiseregulativ brukes ikke bare på reiser i regi av staten, de 

brukes også i store deler av privat sektor og av organisasjonslivet for øvrig. Det er naturlig at også alle 

styremedlemmer og andre medlemmer som er på reise i regi av BKA (sentralt), får dekket 

diettutgifter etter disse satser. 

Statens satser dekker ikke utgifter til kost dersom reisen er under 6 timer. Dersom møter i regi av 

BKA må avholdes på steder der det er spiseplikt, kan utgifter til enkel servering dekkes etter regning. 

Dette avtales med styreleder på forhånd. 

Satser for diettgodtgjørelse for 2015 følger vedlagt til orientering. 

Forslag til vedtak: Diettutgifter på reiser i regi av BKA dekkes etter Statens reiseregulativ. For øvrig 

kan nødvendige diettutgifter dekkes (etter regning). Dekning av slike utgifter avtales med styreleder. 

SAK 4/VEDLEGG 4 

Materiellutvalget 28.4.-15 

På møtet var Birgitte, Marit og Finn Bjørnar. Ingvild Woldstad siste timen. 

1. Nye bøttehatter. Det siste tilbudet fra Nilz er på 250 hatter til kr. 16250 + moms (altså ca. kr. 

20300.- . Det er med logo på to sider og elastisk justerbar strikk. Etter samtale med Halfdan drøftet vi 

om det kunne holde med 1 logo. En sparer da kr. 1600 + moms slik at totalrekninga kommer ned til 

kr. 18300.- En stykkpris på kr. 73.-. Dette er det ikke budsjettert med, men i samråd med Halfdan 

foreslås at hattene kan fås til odel og eie for de enkelte medlemmene og med en anmodning om å 

sette inne en «gave» til BKA sin konto på kr. 100.-, evt. mindre. 

2. Birgitte kan lage/ få laget et enkelt overplagg som henger utenpå klærne tilsvarende det hun 

gjorde til NewYork-turen. Materiellkostnader antas å bli ca. kr. 40.- pr plagg. Det vurderes etter hvert 

i samråd med andre, og da personer som antas å reise til Paris. 

3. Ny besteforeldrebrosjyre forsøker vi å få laget til Arendals-møtet. Det er enighet om at det trenges 

en ny, noe annerledes brosjyre sjøl om det er mye pent å si om den gamle som har vært populær. 

Hovedstrukturen vil bestå av 1)Klimasaken (kunnskap og hva som er viktig), 2)Begrunnelse for at vi 

som Besteforeldreaksjon finnes og 3)Informasjon og inspirasjon som gir grunnlag for å verve 

medlemmer. 



a) Formatet tenkes som tre-brettet med trykk på alle 6 sidene. En ekstra innbrett med samme 

innhold som vervekortene kommer i stedet for dagens verveslipp. Brosjyren vil etter forslaget få 

samme nesten høyde som dagens, men være noe lenger. 

b) På forsida legges barne- og voksen- hender som holder oppe kloden (Ingvilds design fra 

grunnlovsbrosjyra). Teksten er da som tidligere: «Barnas klima - vår sak». Vi vurderer nærmere om 

vanlig logo skal være med nede i hjørnet som på den gamle. 

Teksten nederst på forsida på dagens brosjyre mener vi bør utgå. (Et mulig forslag er å lage en enkel 

setning nederst som denne: «Vi har vært med og skapt klimaproblemet, og må nå bidra til å løse 

det». Dette er et innspill fra referenten etter møtet). 

c) På baksida bør det være BKA-logo og tekst om BKA, mål og midler (informasjon, tverrsamarbeid, 

kampanjer og markeringer), www.besteforeldreaksjonen.no, kontingent, kontonr,( en kontaktperson 

med epost og telefonnr.?), evt. nevne lokalavdelingene (som riktig nok vil være pr. dato og derfor bør 

det også stå med små skrift når denne er produsert (august 2015) 

d) Generelt skal tekst og setninger være kortere enn i den tidligere. Det er nyttig med sitater, men 

også de kan gjøres mer som kortere utsnitt, sammenlign s. 2: «Dersom vi ser verden fra ståsted 2030, 

vil vi oppdage at det ikke er billige klimakvoter å få kjøpt--. La oss derfor ta fatt på arbeidet med å 

redusere norske utslipp nå -- .»(Inge Johansen tidligere rektor ved NTNU og Statoilstyreleder). Marit 

sjekker gjennom 

utsagn fra forskerne som er intervjuet av Halfdan på vår hjemmeside og ser om det er noen der som 

vi må benytte. 

e) Disposisjon: 1. side (innbrett) handler om klimasaken. Teksten fra i dag ajourføres og forenkles, for 

eksempel slik. «Det er nå klart. Klimaendringene skyldes mest forbrenning av kull, olje og gass. I 

økende grad vil konsekvensene bli farlige. Allerede en global oppvarming på 2 grader C er dramatisk 

for våre etterkommere. Lite tyder på at vi klarer å hindre en enda større temperaturøkning.» Kurven 

som viser klimagassutslipp i den gamle (s.4) er litt for vanskelig for mange å lese sjøl om den får 

tydelig fram betydningen av CO2. Vi foreslår at vii benytter en slik eller lign. Framstilling bare om den 

er enklere og lettleselig. Det er mulig at temperatur er vel så viktig å synliggjøre som CO2, og det 

finnes jo flere diagrammer som viser CO2 og temperatur samtidig (som kanskje blir litt for 

komplisert?). Kan en av forskerne i Bergensmiljøet evt. finne en slik figur som tåler forminsking til 

formatet? 

f) 2. innbrettsside bør omhandle litt mer faglig stoff om klimasaken, og bygge opp til en begrunnelse 

for et folkelig engasjement. Politikerne våre (f.eks. Støre og Astrup) har snakket om hvor fint det er at 

folk engasjerer seg. Samtidig ser det ut til at de presenterer gode, men akk så luftige intensjoner. 

(Personlig mener jeg (FBL) at klimamålene for 2020 er et godt eks. på at praktiske konsekvenser 

uteblir av slike klimamål. Og det er skremmende å se hvor lite konkrete målene er i Norge for 2030). 

Betydningen av folkelig engasjement, og hvordan vi jobber nasjoalt - og også samarbeider 

internasjonalt - er noe som kan omtales. I denne sammenhengen har vi gode poenger i den gamle 

brosjyren. Sentralt stoff her kan være noe fra klimavalgalliansen plattform og myndighetenes ansvar 

etter grunnloven §112 («Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står til med naturmiljøet …» 

osb. Sitat fra grunnloven kan godt stå på nynorsk i den nye brosjyra). 



g) Siste side bør (se c) foran som nevnt omhandle BKA med verveinfo og evt. lokallag. 

h) Her er altså mer enn nok å velge i. Spørsmålet er også hvor mange gode sitater vi får plass til, og 

illustrasjoner. Det blir uten tvil færre i den nye enn i den gamle. Sitatene bør antakelig dekke innspill 

fra Kirke, næringsliv / fagforeninger og miljøorg./kultur. 

Materiellgruppa ønsker å spille disse ideene til Halfdan som tar en runde med tekstbearbeiding. 

Hvis vi skal ligge riktig godt an for å få brosjyren ferdig til Arendalsuka, hadde det vært glimrende om 

det forelå en litt mer detaljert skisse til styremøtet 18. mai. 

SAK 5/VEDLEGG 5 

Trykksaker og materiell, vedtak 

Det opprettes et trykksak- og materiellutvalg med disse medlemmene: Finn Bjørnar Lund (leder), 

Birgitte Grimstad, Marit Vedeld. 

Utvalgets oppgaver: 

- og profileringsmateriell og informere om det på BKAs nettside 

at beholdningen av materiell er tilfredsstillende 

 

 

 

iering av nytt materiell 

En viktig oppgave for utvalget er å fornye og oppdatere vår informasjonsbrosjyre. Det legges fram et 

forslag med kostnadsoverslag i løpet av tidlig høst 2015. 

SAK 9/VEDLEGG 6 

Arendalsuka 

Hei styre, tidlig i dag hadde Linda, Ellen og meg møte hos Miljøgentene med «organisasjonsagent» 

Anne Marte Rognskog. Hun hadde bedt om det, fordi de ønsker samarbeid med oss under 

Arendalsuka i august. Det ble et bra og kreativt møte, og vi er enige om flg: 

alle fall noen av dagene. Dette året har BKA sikra seg bedre 

plass for vår stand enn tidligere år. Det mobiliseres også flere som kommer fra Oslo (og Skien). 

Budskapet besteforeldre og barn er uslåelig, sjølsagt. En god mulighet til bl.a. å spre restopplaget av 

112-folderen. Miljøagentene vil prøve å få til et lokallag i området. 

tilsvarende som i Drammen under Klimafestivalen: sette opp en «videoboks» der vi inviterer barn og 

voksne for å si fra hva som er viktig når regjeringen drar til klimatoppmøtet i Paris. Det lages en 

redigert video som seinere overrekkes statsministeren, jf: 



http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=18858 Miljøagentene vil ta ansvaret for, og den praktiske 

jobben, med dette prosjektet. 

-plass som vi prøver å få reservert et tidspunkt for lørdag eller 

fredag om formiddagen. Det skal vi sammen med Miljøagenter og andre fremføre den fengende 

sangen "Sing for the Climate", på en slik måte at publikum blir med på den. Hvis dere ikke kjenner 

den, må dere se og høre 

her: https://www.youtube.com/watch?v=c7V1qLLsn7M Ellen tar kontakt med Birgitte Grimstad og 

Ola Dimmen som begge blir med i Arendal, så får vi se hva vi kan få til. 

Ellen får evt korrigere og supplere meg. Men la meg i tillegg nevne to andre arrangementer under 

uka: Miljøgudstjeneste i Trefoldighetskirken torsdag 13. august, der et barnekor skal framføre et 

musikkspill, og der bl.a. lederen av BKA er invitert til å si noen ord til kyrkjelyden. Samme 

ettermiddag blir det «klimapub» i BKA-regi m/kultur og underholdning (bl.a. Birgitte), samt 

presentasjon av den nye boka som kommer ut etter «Broen til framtiden»-konferansen. Andreas 

Ytterstad og representanter fra fagbevegelsen vil være med, og vi vil også se på muligheten for å få 

med noen fra næringslivet i Arendal. Det vil bidra til å øke medieinteressen, tenker vi. 

Halfdan Wiik 

SAK 10/VEDLEGG 7 

Internasjonalt utvalg for Besteforeldrenes klimaaksjon - BKA. 

Forslag fra Mette Newth, kommentert og tilsluttet av Halfdan Wiik 4 april 2015 sendt til Werner 

Christie og Svein Tveitdal for kommentarer 7 april 

Bakgrunn 

BKA har siden 2009 søkt internasjonalt samarbeid med likesinnede organisasjoner. Mest jevnlig og 

konstruktivt er samarbeidet med kanadiske For Our Grandchildren – 4RG. Vi har sammenfallende 

interesser og forutsetninger: medlemmer i besteforeldregenerasjonen med tid til aktivitet og 

administrasjon på frivillig basis, beskjedne økonomiske ressurser, samt hovedfokus på bekjempelse 

av global oppvarming og rettferdighet mellom generasjonene. Også geografisk har BKA og 4GR felles 

interesser – begge er vi naboer til det mest sårbare Arktis. 

Det kostnadsfrie samarbeidet er nettbasert og består av informasjons- og kunnskapsutveksling og 

samhandling når partene ser behov for det. BKAs foreslo i 2012 et manifest eller en felles erklæring 

om hovedutfordringer og fokus i partenes samarbeid. Dette ble utviklet i felleskap til «Statement of 

Concerned Grandparents International» som i forkant av People’s Climate March i New York i 

september 2014, der BKA og 4RG gikk under felles parole, ble presentert for respektive nasjonale 

myndigheter og betydningsfulle FN-organer. I 2015 er manifestet tilsluttet av ulike organisasjoner og 

utvalgte personer, og BKA og 4RG har sammen arbeidet for å få flere kontakter internasjonalt. Først i 

senere tid har flere europeiske besteforeldregrupper meldt sin interesse for samarbeid. 

BKAs styre besluttet våren 2015 å opprette et permanent internasjonalt utvalg, og ga undertegnede i 

oppdrag å utforme forslag til mandat. 



1. Mandatforslag for BKAs internasjonale utvalg: 

BKAs internasjonale utvalg har i oppgave å pleie og utvikle systematisk kontakt med likesinnede * 

grupper/organisasjoner internasjonalt i den hensikt å danne et globalt elektronisk basert kontaktnett 

av engasjerte besteforeldre, f.eks et: Concerned Grandparents International .org. 

Hensikten er : 

- å utveksle erfaringer og kunnskap som kan styrke nasjonale eldre-grasrotbevegelser 

- å utvikle et Concerned Grandparents International som et felles redskap for å påvirke nasjonale og 

internasjonale myndigheters klimapolitikk. 

- å søke samarbeid med internasjonale organer som kan øve innflytelse på nasjonale og 

internasjonale myndigheters konkrete tiltak for å trygge framtidig klima og naturressurser 

BKAs internasjonale utvalg skal bidra til: 

- å etablere et engelskspråklig (kvartalsvis) nyhetsbrev/debattforum. 

- etablering av Concerned Grandparents International .org (også med medansvar for å søke norske 

midler til etablering og drift, UNESCO er en nasjonal og internasjonal kilde, samt EU.) 

- utarbeide felles internasjonale aksjoner – fortrinnsvis elektroniske. Eventuelle kostnader fordeles. 

Eventuelle fysiske internasjonale møter og aksjoner skal bekostes av de enkelte partnere. 

BKAs styre bestemmer sammensetningen av utvalget, men utvalget konstituerer seg selv. BKAs 

styreleder og/eller nettredaktør bør være fast medlem. Utvalget rapporterer til BKAs styre og 

årsmøte. Eventuelle internasjonale aksjoner og aktiviteter og eventuelle økonomiske rammer 

godkjennes av BKAs styre. 

I forbindelse med FNS klimatoppmøte i Paris 2015 og besteforeldregruppenes deltakelse i marsjen 

bør BKAs utvalg bidra til å arrangere et etableringsmøte for Concerned Grandparents International . 

Møtet bør gjøres billig, være godt forberedt, og enkelt og effektivt å gjennomføre. 

2. Momenter til etablering av nettverket Concerned Grandparents International : 

Visjon: Organisasjonene arbeider både innover i egne land og utover i verden sammen. 

Noen momenter som bør være med i diskusjonen om et internasjonalt nettverk - Concerned 

Grandparents International: 

- de som er med i nettverket bør enes om en felles plattform, fortrinnsvis med utgangspunkt i 

«Statement of Concerned Grandparents International» . Både partnere som allerede har undertegnet 

og nykommere bør inviteres til å fremme forslag til forbedringer 

- de nasjonale gruppene bør være politisk og økonomisk uavhengige. De kan være selvstendige små 

grupper eller organisasjoner, eller være del av en større miljø- eller klimaorganisasjon. Det viktige er 

at nasjonale partnere i et framtidig Concerned Grandparents International kan fatte beslutninger 

uten godkjenning fra «moderorganisasjon». 



- kommunikasjonsspråket bør normalt være engelsk. 

* Tanker vedrørende likesinnede : Organisasjoner og grupper som vil være med i CGI-nettverket bør 

fortrinnsvis bestå av eldre eller besteforeldre. Det ligger et etisk og politisk poeng i at det er den 

eldste generasjonen som tar opp kampen for sine etterkommere, i pakt med god tradisjon i mange 

av verdens samfunn. Det er også et praktisk spørsmål: jo flere ulike grupper som kan være med, jo 

større ressurser vil det kreve å utvikle slagkraftig og effektivt internasjonalt nettverk – og, naturligvis 

– jo dyrere vil det bli. Imidlertid er det svært viktig å etablere god kontakt, jevnlig utveksling av 

informasjon og samarbeid med foreldregrupper o.a globalt. 

SAK 11/VEDLEGG 8 

Paris planer reise 

Hei alle, 

Turid kom med et bra innspill for noen dager siden, med et forslag til mandat for gruppa som jobber 

med planer for reise til Paris. Se vedlegg og epost fra henne under. Det er jo slik vi prøver å jobbe, 

ved å nedsette grupper/utvalg med et mandat og der leder har ansvar for å holde styret orientert. 

I dette tilfelle er det også viktig med en tydelig arbeidsfordeling med vårt nye internasjonale utvalg 

(se tidligere epost), samtidig som de to gruppene må ha kontakt med hverandre og samarbeide, 

12.mars hadde vi vårt første brainstorming- og drøftingsmøte om hvilke planer vi skal legge fram mot 

klimatoppmøtet i Paris i desember, se vedlegg med referat fra dette. Seinere har først og fremst 

Linda Parr og Finn Bjørnar jobba med saken. De har hatt kontakt både med de som planlegger de 

store folkelige markeringene i Paris, med miljøorganisasjoner og med NSB. 

NSB var i utgangspunktet tenkt som et mulig alternativ for en hyggelig og miljøvennlig reisemåte, og 

har vært svært positive. Slik det ser ut nå, er det en god mulighet for et samarbeid med dem og 

andre miljøorganisasjoner for å frakte folk fra store deler av landet til en felles markering i Oslo i forb 

med klimatoppmøtet. Det er også mulig de vil stille opp med rimelig frakt på første etappe av en evt 

fellesreise til Paris. 

På fredag 8. mai hadde jeg et møte med Linda og Finn Bjørnar, på bakgrunn av innspillet fra Turid. 

Det er enighet om at et slikt formelt utvalg med mandat bør på plass, men at det er lurt å vente litt. I 

nærmeste framtid skat de to ha et nytt viktig møte med NSB-ledere. De vil også be om et møte med 

ledelsen i FIVH for om muligheten for å etablere et organisert samarbeid om en fellesmarkering i 

Oslo 29. nov. Etter dette vil vi ha større kunnskaper og klarere alternativer å jobbe med, og vi har alle 

et bedre grunnlag for å sette ned utvalg m/mandat. Det kan skje per epost, håper jeg. 

På styremøtet 18. mai vil Finn Bjørnar gi en nærmere orientering, også om Paris-planene. 

Halfdan 

Mandat-forslag fra Turid 

Parisgruppa skal: 

1. Oppnevne leder av gruppa 



2. Foreslå hvem skal få tilbud om å delta – styret, rådet, utvalgte medlemmer eller alle medlemmer 

3. Innhente informasjon om tidspunkt og sted for klimamarsj og undersøke formaliteter rund dette 

arrangementet 

4. Foreslå og eventuelt avtale møter/samlinger med besteforeldre fra andre land og eventuelt andre 

miljøorganisasjoner. Foreslå hvor mange og hvem fra BKA som bør eventuelt delta. 

5. Foreslå og eventuelt avtale møter med for eksempel ambassade, sjømannskirken og andre det kan 

være interessant å ha kontakt med. Foreslå hvem og hvor mange fra BKA bør delta. 

6. Informere om eventuelle felles transportmuligheter og hvordan den enkelte kan foreta bestilling. 

7. Informere om mulige rimelige og gode overnattingsmuligheter. 

Dersom/når invitasjon sendes medlemmer, må disse informeres om at reise- og oppholdsutgifter 

dekkes av den enkelte. 

Gruppa utarbeider en framdriftsplan og holder styret/styreleder løpende orientert. Gruppa legger 

fram forslag til program for styremøtet i august/september. 


