Referat styremøte Besteforeldrenes Klimaaksjon 13. januar 2014
Kl. 10.00 – 14.00. Sted Miljøhuset, Mariboesgate 8, Oslo.
Fremmøte markert med kryss
Halfdan Wiik, leder
Svein Tveitdal
Bjørghild des Bouvrie
Hans Martin Seip
Inge Eidsvåg
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Referent: Bjørghild
Sak

Vedtak

Ansvar for
oppfølging

1. Referat fra møte 31. oktober 2013
til orientering:
- En gruppe i Bergen rundt Per Hjalmar Svae forbereder
et prosjekt rettet mot kommunevalg i 2015. Det skal
munne ut i en liste over de viktigste klimakrav for en by
som Bergen. Svein vil være med. FivH er positiv.
- Mette, Hans Martin og Turid deltok på Forfatternes
klimaaksjons seminar 9.1.: Er Grunnlovens § 110b et
rettslig hjelpemiddel for å tvinge Statoil ut av
tjæresand? Hr.advokat P. Lorentzen holdt foredrag med
vekt på å be Stortinget styrke Oljefondets mandat til å
omfatte klima.
- Guttorm Grundt vil representere BKA på Statoils
årsmøte 2014 og igjen be Statoil trekke seg ut av
tjæresandutvinning i Canada.
- Mangroveprosjektet til Arne Fjørtoft blir diskutert.
Konklusjonen er at BKA foreløpig ikke er i stand til å
involvere seg i et slikt prosjekt
Sak 1. Oljefondet og Grunnlovens paragraf 110b. Forslag fra
Norsk Klimastiftelse om henv. til Stortinget.

Halfdan

Svein overbringer dette når
han nå snart møter Fjørtoft.

Svein

Vedtak: BKA slutter seg til
dette og skriver gjerne
under

Halfdan

Sak 2. Aktivitetsplan 2014
Turid orienterte om en liste med disse punkter
1. Rekruttering av medlemmer
Rekruttering av medlemmer er viktig. Svein utarbeider et notat
med forslag. Sammenheng med vervematerial samt Per Aunets
forslag.

Svein

2. Samarbeidet med Miljøagentene
Det blir hilst velkommen fra begge sider. En rekke felles
aktiviteter står på dagsorden: markering rundt Grl § 110b 15.
februar (Oslo) og i forb med Verdens miljødag 5. juni.
Kontaktpersoner for BKA er Mette, Turid og Linda Parr. For MA
Linda Enstad, informasjonsleder, og Emilie Bersaas,
kontaktperson for lokallag. MA har sirka 6000 medlemmer. Det
er ønskelig med fellesinformasjon for begge organisasjoner.

Mette

Mette avtaler møte med
MA snarest til forberedelse
av 15. feb.

3. Grunnlovs-jubileet og miljøparagrafen
Grunnlovsjubileum og miljøparagraf vil bli en hovedsak dette
året. Det trenger vi midler til. Vi satser på:
a. et samarbeid om seminar i regi av Juridisk fakultet,UiO.
Søknad til Forskningsrådet trolig ikke støttet, men det jobbes
videre med seminar og publikasjon.
b. markeringen til BKA Oslo og MA på 15. feb. og spredning av
initiativet, pluss enkel flyer, til andre lokallag;;
c. verdens miljødag 5./7. juni, også i samarbeid mellom BKA og
MA, med en brosjyre /folder, som det søkes om midler til hos
UNESCO (før 1.feb!).

4. Internasjonalt samarbeid
Internasjonalt arbeid viktig med tanke på bl.a. klimamøte i New
York i sept 2014 og Klimakonferanse i Paris 2015. BKA vil være
aktiv på dette feltet, men de økonomiske konsekvenser skal
avklares på forhånd i styret. Tilskudd reiser kan søkes hos UD.
BKA arbeider videre med «Concerned Grandparents» sammen
med foreninger i bl.a. Canada. Ønskelig med egen internasjonal
gruppe. Forslag: Mette, Inge, Werner Christie, Astrid Sandvik,
Marit Vedeld, Gerd Wahlstrøm

Halfdan kontakter Beate
Sjåfjell for å komme i gang
med seminaret, evt. se etter
alt finansieringsmuligheter

Halfdan

Mette skriver info som kan
spres til lokallagene snarest.
Mette

Halfdan går videre med MAkontakten og søknad
UNESCO om midler til
brosjyre

Halfdan

Grethe kontakter Randi
Vedeld, med spsm om hjelp
til design.

Internasjonal gruppe
sammenkalles til møte
snarest. Forespørsel til
foreslåtte medlemmer
sendes.

Halfdan

Hans Martin vurderer
innholdet i BKAs
infobrosjyre.

Hans Martin
Grethe

5. Forvaltning og spredning av infomateriell
Infomateriell henger delvis sammen med pkt.1 om verving av
medlemmer. Vi kommer tilbake til saken på neste møte, under
behandling av notat fra Svein. Det er viktig med gjenkjennelse i
design og logo.
6. Støtte opp under lokalt arbeid

Grethe døfter design med R.
Vedeld

Saken drøftes videre på neste styremøte.

Halfdan

Det utformes tilbud om foredragsholdere. Per Bjørn og Hans
Martin i første omgang. Kvinner må også på plass. BKA
refunderer reiseutgifter.

Per Bjørn og
Hans Martin
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Lage en presentasjon om
seg selv til nettsiden.

Ikke behandlet ble disse punktene i Aktivitetsplan 2014:
-

Vedlikeholde/utvikle nettside og nyhetsbrev til
medlemmer og venner/støttespillere. Facebook-siden.

-

Samarbeid med andre miljøorganisasjoner?

-

Støtte opp under lokalt arbeid, herunder medlemspleie.

Sak 3. Budsjett og økonomi
Forslag til fordeling av kontingent i året 2014 lagt fram, men
ikke behandlet

Behandles på neste
styremøte

Bjørghild

AU ikke valgt. Kommer
tilbake til saken. Turid og
Halfdan forbereder neste
styremøte.

Turid og
Halfdan

Sak 4. Arbeidsutvalg, rådsmøte, gjennomgang av vedtekter

Rådsmøte 2014 holdes på
Lillehammer i september.
Arbeidsgruppe: Halfdan,
Inge, Turid, Kirsten
Arbeidsgruppe for rådsmøte
ser på forslag til endring
vedtekter.
Sak 5. Nye styremøter

Torsdag 20.mars og
mandag 5. mai, begge
kl. 10.00-15.00.
Referat fra styremøter
godkjennes av styret, legges
på hjemmesiden.

Halfdan
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