
Årsmelding for lokallaget av Besteforeldrenes klimaaksjon, Oslo og omegn for 

styreperioden februar 2014 - februar 2015 

 

Styret 

På lagets årsmøte 06.02.14 ble følgende medlemmer enstemmig valgt: 

Linda Rundquist Parr (leder), Kristin Aspelund, Jon Frode Blichfeldt, Finn Bjørnar Lund, 

Marit Vedeld, Gerd Wahlstrøm og Berit Waal 

Varamedlemmer i perioden: Nina Gjerde og Ottar Brox 

 

Styret har hatt 13 møter: 14.2, 26.2, 20.3, 24.4, 22.5, 19.6, 28.8, 18.9, 23.10, 20.11 og 11.12 i 

2014 og 22.1 og 12.2 i 2015. Oppmøte har vært bra, og varamedlemmene har også deltatt når 

de har hatt anledning. 

 

Markeringer 

Stortingsmarkeringene har vi fortsatt med, nå på fredager kl. 10.15-11.30. Følgende fredager 

har vi stilt opp med røde hatter, telt og håndlagede plakater: 7.3, 4.4, 9.5, 5.6, 5.9, 3.10, 7.11 

og 5.12 i 2014. Vi ble etter hvert flinkere til å få opp (og ned) teltet, ha et tydelig budskap for 

hver markering og engasjere forbipasserende i en miljøsamtale. Spesielt vellykket har vært 

innsamling av underskrifter til kampanjen Brems norsk oljeutvinning - 100 000 klimajobber 

nå. Vi har gjerne vært 10-15 besteforeldreaktivister på markeringene. Markeringen vår 9.1.15 

var en del av klimafestivalen 

 

Når de Opprørske Oldemødre var på besøk i Oslo i april i forbindelse med deres film, fikk vi 

anledning til å dele ut materiell og holde en appell. Et av styremedlemmene var iført egen 

isbjørndrakt, og også denne gangen vakte denne "klimaflyktning" oppmerksomhet 

 

Markeringen 5. juni ble arrangert i samarbeid med Miljøagentene. Vi overrakte den fine 

trykksaken som er laget for barn om miljøparagrafen, til Stortingsrepresentanter og 

presidentskapet. Elever fra skole deltok. Vi var uheldig både med været og en del av regien på 

markeringen. 

 

På Grønn Festival på Nesodden 30.8 deltok vi med stand. 

 

Samtidig med den store klimamarsjen i New York, var vi medarrangør sammen med 

Naturvernforbundet på en markering 20.9 på Youngstorget: Sett foten ned for fossilindustri. 

Dagen etter gikk vi først i toget på klimamarkeringen fra Jernbanetorget til Eidsvoll plass. 

 

Andre tiltak for medlemmene 

Vi er 210 medlemmer i Oslo og en drøy 100 til i Akershus. Da har medlemstallet økt med ca. 

100 i forhold til i fjor. Potensialet for enda flere er selvsagt stort. Medlemmene er blitt 

oppfordret om å skaffe to nye medlemmer hver. BKA sentralt har etter jul fått laget nytt 

vervemateriell. 

 

I forbindelse med Stortingsmarkeringene har vi invitert medlemmene til klimakafé på Den 

norske teatret, der vi også får lagret teltet vårt. Den uformelle samtalen etter teatrets Lunsj og 

lyrikk, har gitt oss anledning til å vurdere markeringen og til å utveksle erfaringer og forslag 

om klimaspørsmål. Vi har vært 10-15 på kaféene. Det lages en kortfattet oppsummering av 

samtalen som sendes deltakerne. 

 



Høsten 2014 hadde vi to medlemsmøter i hyggelige omgivelser på bokollektivet hos Beri 

Waal i Friisgt 6: 

24.9 kåserte Jon Frode Blichfeldt om hvordan vi kan vekke klimaengasjement hos folk. 

11.11 foreleste Harold Leffertstra om IPCC og hvilke klimatiltak som fortjener mer 

oppmerksomhet. 

 

27.1.15 hadde vi seminarkveld i Naturvernforbundets lokaler med tema fornybar energi i 

Norge og Europa. Dette ble belyst av Hugo Parr. Innlederne på disse møtene er flinke folk fra 

egne rekker. 

 

På årsmøtet for BKA sentralt 13.9-14.9 i Lillehammer var det stor deltakelse med over 70 

påmeldte. Det var lagt opp et meget interessant program, og vi ble kjent med mange hyggelige 

besteforeldreaktivister fra hele landet. I etterpåklokskapens lys skulle vi gjerne hatt mer tid til 

drøfting av BKA's kampstrategi når vi først var samlet. 

 

Samarbeid med andre organisasjoner 

Vi har hatt et godt og givende samarbeid om følgende kampanjer og markeringer: 

 Broen til framtiden er både en underskriftskampanje og en konferanse 13.3. Målet er å 

vise at det grønne skiftet kan også bety nye klimajobber. Turid Lilleheie i BKA er med 

i planleggingsgruppa sammen med Naturvernforbundet, LO i Oslo, NTL, Concerned 

Scientists, FIVH, Fagforbundet, Greenpeace, Skaperverk og Bærekraft. Dette er en 

prosjektgruppe under Klimavalgalliansen. Der sitter Finn Bjørnar Lund fra nyttår som 

representant for Besteforeldrenes klimaaksjon.  

 Klimafestivalen 22.12-12.01 ble en av de største klimabegivenhetene vi har hatt her i 

landet. Styret tok aktivt del i åpningen 22.12 på Oslo S med Håvard Gimse og Arve 

Tellefsen og en dansegruppe, i flash-mob på Nasjonalteatret 8.1 og på egen markering 

og klimakafé 9.1. Jon Frode Blichfeldt har hatt ansvar for dette hos oss. 

 Gustav Paulsen i Stavanger lokallag er primus motor for aksjoner for å stoppe 

industrielt uttak av torv på Jødahlsmåsan. En epostaksjon er under planlegging. 

Kristin Aspelund, Ivar Castberg og Finn Bjørnar Lund er med i aksjonsgruppa fra 

Oslo. 

 Framtiden er fossilfri var overskriften for den store markeringen 13.2 på Global 

Divestment Day. Mange miljøorganisasjoner sluttet seg til arrangementet i regi av 

FIVH og BKA. Linda Rundquist Parr. Ola Jahr og Kristin Aspelund deltok i 

planleggingsgruppa fra BKA. 

 Vi er i kontakt med organisasjonen For jernbane med håp om å få til en togløsning for 

reisen til klimatoppmøte i Paris i desember 2015. 

Vi er svært fornøyd med trykksaken som ble laget i samarbeid med Miljøagentene og med 

midler fra UNESCO. Mette Newth var en utmerket redaktør for prosjektet. Flere skoler har 

bestilt heftet, som også har blitt sendt til mange av landets biblioteker på bestilling. Vi har 

fortsatt et lager av trykksakene som vi mener ikke går ut på dato. 

 

Andre saker hvor vi har engasjert oss 

Vi besteforeldreaktivister er glad i tog. Styret har sendt brev om mulige forbedringer av 

togtilbudet i Norden til NSB, Samferdselspolitikere, Samferdselsdepartementet og de svenske 

og danske jernbaneselskapene. Så langt har dette ført til et møte i Samferselsdepartementet og 

løfte om et møte med NSB. Et liknende brev har også gått til Nordisk ministerråd. 

 



I forbindelse med klimatoppmøte i desember, skal alle land melder inn sine klimamål for 

2030. Vi mener Norges mål er for lite forpliktende i forhold til kutt her hjemme. Det er på 

trappene et avisinnlegg fra oss og andre miljøorganisasjoner om dette. 

 

Økonomi og beholdningen 

I likhet med året 2013, har laget også i 2014 operert med et beskjedent budsjett. Av 

regnskapet går det fram at vi sitter igjen med kr. 4792,- etter å ha brukt kr. 7854,-. Fra 2015 

skal laget i følge vedtak på årsmøte i september 2014 motta halvparten av kontingenten fra 

medlemmer som hører til lokallaget. Dette vil gi oss et mye større handlingsrom for våre 

aktiviteter. 

 

Etter tidligere investeringer, har vi partytelt på 2 x 2 m, bærbar ropert og et lass med buttons 

det står 110b på.  

 

Oppsummering 

Det har vært et aktivt år for lokallaget vårt i Oslo og omegn. Vi har gjort oss synlige gjennom 

våre månedlige markeringer foran Stortinget og deltakelse i klimamarsjen i New York og 

Oslo i september, samt Grønn festival og Klimafestivalen. Klimakaféene i etterkant av 

markeringene har vært godt besøkt og gitt medlemmene et uformelt forum til drøfting av 

klimaspørsmål og framstøt. Medlemsmøtene med godt faglig innhold og hyggelig ramme 

syns å svare til forventningene til en del av medlemmene.  

 

Vi ser samtidig at det er vanskelig å nå fram til beslutningstakere både i administrasjonen og i 

folkevalgte organer. Vi må imidlertid bare fortsette å holde trykket oppe. 

 

Særlig givende har vært samarbeidsprosjektene som er kommet i stand med andre 

miljøorganisasjoner. Dette mener vi er en riktig strategi framover.  

 

Til slutt tar vi gjerne en liten klapp på skulderen for at klimaspørsmål er kommet mer på 

dagsorden. 

 

 

Linda Rundquist Parr på vegne av styret som behandlet årsmeldingen i møte 12.02.15 

 

 


