
Vedtekter for Besteforeldrenes klimaaksjon 
Vedtatt på rådsmøte i Trondheim 28.04.2012 

 

 

§ 1. Formål 

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) vil bidra til at generasjonene etter oss skal arve en klode 

med gode livsvilkår, og unngå farlige menneskeskapte klimaendringer. Det krever at vi 

reduserer avhengigheten av fossilt brensel og legger om til mer klima- og miljøvennlig 

energibruk. Aksjonen skal påvirke opinion og politiske beslutninger slik at utslipp av 

klimagasser reduseres raskt. 

 

§ 2. Organisasjonsform 

BKA er et frittstående, landsdekkende og tverrpolitisk nettverk, organisert som en forening 

for å styre så stor innsats som mulig inn mot arbeidet for våre barnebarns rettigheter.  

 

§ 3. Medlemskap 

BKA er åpen for alle engasjerte personer fra hele besteforeldregenerasjonen. De som er med 

behøver ikke være enige om alt, bare de gir uttrykk for sin støtte til hovedformålet. 

Medlemskontingenten fastsettes av Rådets årlige møte. 

 

§ 4. Styringsgruppa 

BKAs arbeid ledes av en styringsgruppe med 8 – 10 medlemmer, som velges på Rådets årlige 

møte. Styringsgruppa konstituerer seg selv og velger leder, nestleder og sekretær. Gruppa er 

beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Det føres referat fra 

styringsgruppas møter. Alle verv i BKA er ulønnet. 

 

§ 5. Lokale grupper 

Det kan etableres lokale grupper som arbeider i henhold til aksjonens formål og vedtekter. 

Lokale grupper konstituerer seg selv og står fritt når det gjelder aktiviteter og profil, valg av 

samarbeidspartnere, etc. 

 

§ 6. Rådet  

BKAs Råd består av 40–60 kvinner og menn, bredt sammensatt og med medlemmer fra ulike 

deler av landet. Rådet suppleres med nye medlemmer etter behov og forslag fra 

styringsgruppa og lokalgruppene. Ledere i lokalgrupper og ulike arbeidsgrupper bør være 

med i Rådet. Rådet konsulteres av styringsgruppa etter behov og holdes orientert om 

arbeidet i styringsgruppa.  

 

§ 7. Årlig møte  

Det arrangeres et årlig møte i Rådet for å diskutere aktuelle klimapolitiske spørsmål, 

utveksle erfaringer, komme med ideer til aktiviteter og vedta uttalelser. Lokale grupper og 



deltakere i BKAs nettverk inviteres til å delta på møtet. Styringsgruppa legger frem sin 

årsmelding og forslag til handlingsplan og budsjett på Rådets årsmøte. Styringsgruppa velges 

på Rådets årsmøte etter forslag fra en valgkomité på tre medlemmer. Styringsgruppa 

foreslår medlemmene til valgkomiteen. Det føres referat fra Rådets årlige møte. 

 

§ 8. Organisasjonstilknytning 

Styringsgruppa kan gjøre avtale med beslektede organisasjoner for å løse praktiske og 

administrative oppgaver som deltakerregister, regnskap, kontingent o.a., og for ulike former 

for gjensidig støtte. 

 

§ 9. Vedtekter 

Disse vedtektene er å regne som midlertidige og skal opp til ny behandling på Rådets årlige 

møte i 2014. Styringsgruppa legger da frem forslag til eventuell ny organisasjonsform og nye 

vedtekter, som behandles og vedtas av Rådet. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall.  

 

§ 10. Oppløsning 

Vedtak om oppløsning av Besteforeldrenes klimaaksjon kan foreslås av styringsgruppa og 

vedtas av Rådets årlige møte, eller et ekstraordinært møte. Et vedtak om oppløsning krever 

2/3 flertall både i styringsgruppa og i Rådet. Evt. overskytende midler tilfaller en 

organisasjon eller gruppe som arbeider for klimasaken. 

 

 

 

 

 


