
Styremøte Besteforeldrenes klimaaksjon 23. mai 2016 

Til stede: Halfdan Wiik, Svein Åke Bjerke, Toril Jensen, Laila Riksaasen Dahl, Astrid Brekken, Ola 

Dimmen og Finn Bjørnar Lund, Thelma Kraft 

Sak 1. Referat fra møte 15. mars. Godkjent. 

Sak 2. Mottatt til orientering årsregnskap 2015 fra Bjørghild. Vedtak: Regnskapet oversendes revisor. 

Sak 3. Mottatt fra Bjørghild regnskap til nå 2016, som ansees som tilfredsstillende. Forslag til 

budsjettrevisjon (vedlegg 1) vedtatt. 

Sak 4. Mottatt til fra Bjørghild liste over ca 100 medlemmer som ikke har betalt 2015-2016. Styret tar 

dette til orientering, med gjør ikke noe vedtak om å stryke dem det gjelder. De behandles som andre 

medlemmer inntil videre. 

Sak 5. Mottatt til orientering fra Laila liste over ressurspersoner BKA (erstatter råd). 

Sak 6. Årsmøtet 2016: Styret vedtar å legge årsmøtet til Trondheim, og overlater til Ola Dimmen og 

Halfdan Wiik å få informasjon om arrangementet ut til medlemmene innen midten av juni. Detaljer 

kommer vi tilbake til i styremøte i august 

Sal 7. Skal BKA delta i et klimasøksmål mot staten ved OED, initiert av Greenpeace Norge? Det ble 

arrangert et «mini-seminar» (2 timer) med deltaking fra lokallagene og utvalgte ressurspersoner, og 

innledninger ved: Truls Gulowsen (Greenpace), Pål W Lorentzen (høyesterettsadvokat), Mette Newth 

(Foreningen Grl § 112), Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet), Arne Willy Dahl (BKA). 

Styret fortsatte sin behandling av saken etter seminaret, og ble enige om følgende: 

Styret i Besteforeldrenes klimaaksjon har behandlet spørsmålet om rettslig forfølgning av statens 

klimapolitikk med spesiell fokus på 23. konsesjonsrunde, der 53 nye blokker er tildelt i arktiske 

områder. Vi er invitert til et mulig samarbeid om søksmål av Greenpeace, i en koalisjon der BKA og 

Natur og Ungdom står som medsaksøkere. 

Vedtak 23.05.2016: 

1. Styret følger saken nøye, og vurderer å gå sammen med Greenpeace i et evt søksmål. En 

avgjørelse om dette tas i ekstraordinært styremøte medio juni. 

2. Flere framtredende jurister i og utenfor BKA mener det er grunnlag for å påstå at det 

foreligger et alvorlig brudd på Grunnlovens § 112. BKA har høyst sannsynlig den 

søksmålskompetansen som kreves.  

3. Vi informerer snarest alle medlemmer av BKA, og ber om synspunkter og kommentarer før 

saken tas opp igjen på ekstraordinært styremøte 16. juni. 

4. Det forutsettes at BKA og BKAs medlemmer ikke påtar seg heftelser eller økonomisk ansvar i 

forbindelse med et evt søksmål. Dette vil være en del av en skriftlig avtale med Greenpeace. 

5. Styret oppnevner en arbeidsgruppe som vil håndtere saken på vegne av BKA, med 

medlemmer fra styret og faglig ekspertise. 



 


