
Besteforeldrenes klimaaksjon, Oslo og omegn lokallag  
 

Protokoll fra årsmøtet 2016 

      Tirsdag 15. mars 2016 kl.19.00 hos Forum, Storgata 11. 

 

 

29  medlemmer var til stede. 

 

1. Konstituering. 

Ordstyrer: Linda Parr ble valgt.  

Referent: Ivan Chetwynd ble valgt. 

Til å underskrive protokollen: Birgitte Grimstad og Christian Holst ble valgt. 

 

2. Styrets årsmelding for mars 2015 til februar 2016. 

Linda Parr presenterte årsmeldingen. Den ble godkjent med følgende bemerkninger: 

Styret:  Det burde ha stått mer om lokallagssamlingen. 

 Finn Bjørnar Lund satt i sentralstyret, noe som sikret løpende samarbeid. 

Markeringer: På Arendalsuken, 12.-18. august 2015, ble rundt 25 nye medlemmer vervet. 

 Det var Ola Dimmen som laget «iskanten» og Elisabeth Medbye som laget Paragriffen. 

Oppdrag: Hans Martin Seip holdt et foredrag på Lørenskog Senioruniversitet. 

Samarbeid: Miljøagentene og andre barne- og ungdomsorganisasjoner var med på Klimatoget. 

 Bestemødre for fred og IKFF var medarrangører på møtet om Militær forurensing under  

 Klimafestivalen. 

Økonomi: Oslolaget var det eneste som svarte på henvendelsen fra sentralstyret om kontingent- 

 tilbakeføring. Laget sendte et brev med følgende forslag, som sentralstyret vedtok:  

 «Lokallag og grupper får et basisbeløp på kr. 2000, pluss tilbakeføring av en andel på  

 35% av kontingenten. I tillegg vil lokale lag og grupper kunne søke om prosjektstøtte. 

Lokale lag og grupper fører regnskap over sine inntekter og utgifter.» 

Det korrekte tall for overskuddet for 2015 er kr. 15 896,62 (jf regnskapet). 

 

 



3. Regnskap for 2015 

Christian Holst presenterte regnskapet, som ble godkjent med følgende bemerkning: 

 I fremtiden bør overskuddet fra foregående år skilles fra oversikten over inntekter og  

 utgifter for inneværende år. 

 

4. Budsjett for 2016 

Christian Holst presenterte budsjettet, som ble godkjent uten bemerkninger. 

 

5. Innkomne forslag 

Det var ikke innsendt noen forslag. 

 

6. Valg 

Ivar Castberg presenterte valgkomiteens forslag. 

Følgende ble gjenvalgt til styret: 

 Linda Lundquist Parr, Ivan Chetwynd, Christian F. Holst, Birgitte Grimstad, Berit Waal. 

Følgende nye medlemmer ble valgt til styret: 

Knut Bryn, Liv Borgen Vassnes, Liv Flåten. 

Følgende ble valgt som varamedlemmer til styret: 

Finn Bjørnar Lund, Kristin Aspelund, Gerd Wahlstrøm, Jon Frode Blichfeldt.  

  

Valgkomiteen ble gjenvalgt: 

 Unni Bleken, Nina Gjerde, Ivar Castberg. 

 

 

sig.          sig. 

Birgitte Grimstad       Christian F. Holst. 

 

Ivan Chetwynd, referent, 16.03.2016. 

 

 

 


