Årsrapport 2013 for Besteforeldrenes klimaaksjon
For Besteforeldrenes klimaaksjon - BKA - var 2013 preget av sterk og økende aktivitet,
både sentralt og lokalt, særlig knyttet til den landsomfattende kampanjen Klimavalg 2013.
BKA hadde en viktig rolle, både som initiativtaker i 2011 til Klimavalg 2013 og i ledelsen av
alliansen som samlet mer enn 100 organisasjoner bak konkrete krav til partiene i
stortingsvalgkampen om en offensiv norsk klimapolitikk. Som en liten og relativt ung
frivillig organisasjon har BKA hatt god framgang, både hva gjelder vekst i antall
medlemmer og oppmerksomhet i offentlighet, medier og hos andre organisasjoner. Det
har også avspeilet seg i stadig økende bruk av og interesse for BKAs aktuelle og
innholdsrike nettside www.besteforeldreaksjonen.no.
Organisasjon
BKAs medlemstall har økt til ca. 700 i 2013, mens antall "Besteforeldrenes venner" er ca.
1500. Både medlemmer og "venner" mottar foreningens nyhetsbrev. BKA har lokallag med
egne styrer i Trondheim, Oslo og Bergen. I Bodø, Tromsø, Nord Trøndelag, Sogn og Fjordane,
Molde og Arendal har aktive kontaktpersoner dannet grupper med BKA medlemmer.
Lokallaget i Stavanger er avviklet, men det arbeides med å få det på fote igjen.
I perioden var Klimavalg 2013 organisasjonens mest ressurskrevende oppgave. Klimavalg
2013ble ledet av Svein Tveitdal, medlem i BKAs styringsgruppe, mens BKAs leder Halfdan
Wiik hadde ansvar for hjemmesiden til alliansen. BKA medlemmene Finn Bjørnar Lund og
Thomas Cottis tok seg av sentrale oppgaver som henholdsvis kampanjesekretær og lokallagskoordinator.
Styret
Styret har hatt følgende medlemmer i perioden: Halfdan Wiik (leder), Mette Newth, Bente
Bakke, Birgitte Grimstad, Grethe Horn Mathismoen, Svein Tveitdal, Hans Martin Seip, Otto
Martens og Guttorm Grundt.
Styret hadde 3 (samt 1 etter årsmøtets valg av nytt styre) i perioden. Antallet ordinære
styremøter ble sterkt redusert da styreleder ble satt ut av spill i en lang tid pga. en ulykke.
Styret kompenserte imidlertid godt ved hjelp av telefon og e-post.
Den 27-28. sept. avholdt BKA årsmøte/rådsmøte i Oslo. Valgkomiteen besto av Wenche
Frogn Sælleg (leder), Gunnar Kvåle og Gerd Wahlstrøm. Deres forslag til nytt styre ble
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vedtatt, slik: Inge Eidsvåg (Lillehammer), Kirsten Limstrand (Tverrlandet), Turid Lilleheie
(Solbergelva), Per Bjørn Foros (Trondheim), Bjørghild des Bouvrie (Strandvik), Mette Newth
(Rykkinn), Grethe Horn Mathismoen (Hvalstad), Hans Martin Seip (Østerås), Svein Tveitdal
(Froland), Halfdan Wiik (Stord, leder). Det nye styret hadde sitt første møte 31.oktober.
Aktiviteter, nasjonalt og lokalt
Spesielt om Klimavalg 2013
BKAs arbeidsår var sterkt preget av Klimavalg 2013,nasjonalt og lokalt. Våren 2013 bidro BKA
til lansering av boka «HVA SKJER? – to besteforeldre på klimareise i Norge», skrevet av Bente
Bakke og Svein Skotheim (Punktum forlag 2013). Forfatterne var selv aktive i å sikre boka
mye oppmerksomhet og deltok ved vellykkede arrangementer med boklansering i Oslo og
Bergen. BKAs fikk også nyte godt av inntekter fra boka gjennom å selge den i kommisjon.
Forsommeren 2013 ledet styremedlem Guttorm Grundt organisering av klimamarkeringer
ved årsmøtene til de store politiske partiene.
Under Arendalsuka i første halvdel av august gjorde aktive medlemmer en betydelig innsats
med bl.a. BKA-stand hver dag, og som medarrangører av foredrag og debattmøter med bl.a.
klimaforsker James Hansen. I Oslo foreleste James Hansen for organisasjonene i Klimavalg
2013 med BKA som medarrangør.
I ukene før stortingsvalget var lokale BKA-lag aktive og synlige i ulike markeringer, også i
samarbeid med andre Klimavalg 2013-partnere. Den nasjonale Klimavalgdagen 24. august
ble markert i Oslo med en omfattende program med ulike bidragsytere, hvorav det helt
sentrale var den storstilte klimakonserten på Eidsvolls Plass som Birgitte Grimstad var primus
motor for. Trondheim arrangerte klimakonsert med appeller, og Bergen holdt en
’klimavalgfest’ 20. april og en stor markering 24. august. Også Bodø hadde en vellykket
markering med stand. Samlet ble mer enn 50 Klimavalg 2013 - markeringer holdt landet
rundt.
Årsmøtet i september
Dette var også et 2 dager seminar i Miljøhuset i Oslo med BKA Oslo og omegn som praktisk
arrangør. Foredragsholdere var Cecilie Mauritzen (direktør Cicero), Terje Osmundsen
(direktør i solenergiselskapet Scatec Solar), Turid Lilleheie (tidl. Leder NTL) og professor dr
juris Beate Sjåfjell. Rundt 50 medlemmer deltok.
Rådsmøtet vedtok å sende et brev til alle stortingsrepresentanter med påminning om
betydningen av Grunnlovens miljøparagraf 110b. Den 13 november ble brevet overrakt
stortingspresident Olemic Thommesen. Delegasjonen fra BKA besto av Per Kleppe, Wenche
Frogn Sellæg og Halfdan Wiik.
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Lokallagene
I de tre største byene arrangeres jevnlige markeringer i sentrum med stands og utdeling av
materiell. Det er viktige markeringer som får god oppslutning fra medlemmer og interesse
hos publikum. I Trondheim debuterte Besteforeldrenes rangleorkester i år, mens i Oslo ble
Klimakafeen startet på Det Norske Teateret, hver fredag før de månedlige lørdagsmarkeringen foran Stortinget.
Samarbeid om Statoil ut av canadisk tjæresand.
Også i 2013 har BKA i samarbeid med Greenpeace og WWF vært initiativtakere til en
underskriftskampanje mot Statoils utvinning av olje av tjæresand i Alberta, Canada. Som
tidligere år ble protestbrevet stilet til Statoils generalforsamling, Storting og regjering.
Antallet underskrifter fra landsomfattende organisasjoner, politiske partier og andre
samfunnsaktører har årlig steget og økte i 2013 med hele 8 til 36. Engelskspråklig utgave av
brevet ble sendt som pressemelding til organisasjonenes internasjonale kontakter samt til de
mest berørte urfolks-gruppene i Canada. BKAs ansvarlige for brevet var Halfdan Wiik, Bente
Bakke og Mette Newth, mens Bente Bakke og Guttorm Grundt stilte kravet på Statoils
generalforsamling.
Internasjonalt samarbeid
Internasjonalt er motstand mot tjæresandutvinning, vern om Arktis og solidaritet mellom
generasjonene bærende elementer. Så også i 2013 da BKA og den canadiske
besteforeldreorganisasjonen For Our Children utformet et felles manifest rettet til FN og
internasjonale politiske ledere med disse sentrale tema. I denne perioden har imidlertid BKA
ikke hatt kapasitet til å følge opp dette samarbeidet på tilfredsstillende måte.
Samarbeid for framtiden til barn og unge
BKA har i perioden hatt jevnlig samarbeid med Miljøagentene. Den 11. mars overrakte barn
og besteforeldre et felles brev til partienes ledende stortings-politikere, der bevaring av
Arktis og Nei til oljeboring utenfor Lofoten/ Vesterålen/Senja var sentralt budskap. Den 8.
juni arrangerte organisasjonene en «klimapiknikk» utenfor Stortinget, og tidlig i desember
ble en felles oppfordring sendt til kong Harald om å omtale miljøparagraf 110b i sin
nyttårstale til folket. Turid Lillheie, Mette Newth og Linda Parr er BKAs representanter i
samarbeidet.
Informasjon, debatt og materiell
BKAs www.besteforeldreaksjonen.no publiserer jevnlig aktuelt og klima-relevant
nyhetsstoff, artikler og kronikker hentet fra norske medier eller skrevet av BKAs medlemmer.
I tillegg til månedlig nyhetsbrev til medlemmene har hjemmsiden oppdatert
medlemsrelevant informasjon. Redaktør er BKAs mangeårige leder Halfdan Wiik med Grethe
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Mathismoen, Turid Lillheie og Mette Newth som redaksjonsgruppe. I samarbeid med firmaet
Frameworks er nettsiden blitt forbedret både teknisk og visuelt.
Rundt om i landet har medlemmer deltatt i den offentlige debatten, både i møter og
mediene. På nettsiden er et utvalg av større avisinnlegg publisert i 2013. Retriever har
registrert om lag 100 bidrag fra BKA-medlemmer, i tillegg er et minst like høyt antall innlegg
skrevet av medlemmer under eget navn. BKA har også bidratt i mediene med andre
organisasjoner, særlig i samband med Klimavalg 2013.
I perioden har BKA måttet trykke nytt opplag av sin vervebrosjyre, har produsert en
verveflyer i stort opplag og har fått økonomi til å skaffe lokallagene bedre utstyr og materiell
til deres utadrettete virksomhet. Dette takket være økonomisk støtte fra Klimaløftet (MD)
Medlemstall
Medlemstallet vokste fra 380 ved utgangen av år 2012 til 672 i slutten av 2013. Et mindre
antall gjelder doble medlemskap, der et medlem er registrert sammen med sin partner og
betaler dobbel kontingent.
Administrasjon
Cultura Bank er BKAs bank. Foreningen har postboksadresse og avtale med Bring om
svarsendinger. Organisasjonssekretær og styremedlem Bjørghild des Bouvrie hadde ansvar
for medlemsregisteret og økonomisk administrasjon.
Økonomi/Regnskap
BKA har en liten, men relativt god økonomi basert på frivillig innsats fra alle tillitsvalgte, som
kun får dekket reiseutgifter. Årlig kontingent er fastsatt til kr. 200. Kontingent kreves inn via
nettet og unntaksvis ved giroblanketter i posten. Regnskap føres av firmaet Bjørn Nitschke.
Ved utgangen av 2013 hadde BKA kr. 57.985 på konto.
BKA mottok kr. 50.000 fra Klimaløftet i Klima- og miljødepartementet til etablering av
lokallag og informasjonsmateriell.
Styret vedtok i 2013 en midlertidig ordning for fordeling av kontingent til lokallag. Et lokallag
fikk en sum tilsvarende maks. antall 40 medlemskontingenter à kr. 200 til sine aktiviteter,
dvs. kr. 8.000. To lokallag, Trondheim og Oslo, søkte om og fikk tildelt et slikt beløp.
Lokallaget i Bergen har to ganger fått kr. 10.000 fra Hordaland fylkeskommune til faste
aktiviteter og til Klimavalgfesten.
Årsmelding er avsluttet 11. mai 2014
For styret, Halfdan Wiik (sign)
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