Referat fra styremøte i BKA mandag 12 januar 2015
Sted: Naturvernforbundets lokaler/Miljøhuset.
Tilstede: Halfdan Wiik, Mette Newth, Sven Åke Bjørke, Finn Bjørnar Lund, Per Bjørn Foros,
Kirsten Limstrand (referent), Hans Martin Seip, Bjørghild des Bouvrie, Turid Lilleheie, Grethe
Mathismoen.
1. a) Referat forrige styremøte
http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=12739
- Ingen kommentarer. Referatet enstemmig godkjent. Men vi trenger en bedre oppfølging
fra forrige styremøte. Vi må fordele ansvar og sørge for oppfølging m/tidsfrister.
b) Orientering økonomi.
- Bjørghild orienterte: Pr årsskiftet er det 38 000 kr på konto. Det går ut ca 27 000 kr på
utstående regninger fra 2014, for trykte brosjyrer/materiell (14.000 kr.) og egenandel i
Grunnlovs-brosjyren (13.000 kr.). Økonomien synes tilfredsstillende så langt. Setningen om
at man frivillig kan gi mer enn kontingentbeløpet ser ut til å ha positiv effekt.
Arbeidsutvalget (AU) tar en runde på spørsmålet om hva vi gjør med medlemmer som ikke
har betalt for flere år. Videre tar arbeidsutvalget opp spørsmålet om godtgjørelse til leder for
faktiske utgifter.
2. Sak 10 (internasjonalt arbeid) - Ellen Tveitdal og Sven Åke følger opp fjorårets aksjon.
Mette tar ansvar for å følge opp et videre samarbeid med de tre organisasjonene: For Our
Grandchildren (Canada), Our Children’s Thrust (USA) og den engelske organisasjonen
Grandparents Climate Action. Dette skjer i samarbeid med styret. Mette og Halfdan tar
ansvar for oppdatering av engelskspråklig info på heimesida.
3. Sak 16 (Grunnlovens § 112)- og søksmål mot staten: oppfølging fra forrige styremøte.
Halfdan orienterte om samtale med bl.a. Steinar Høiback.
Konklusjon: Dette er en viktig sak, men den kan lett bli for stor for oss. Vår jobb blir å støtte
initiativ tatt av andre, og å samarbeide med andre. Vi må ta dette ned på et nivå der vi kan
beherske det. Veien fram til en sak/en prøvesak er lang og kostbar. Imidlertid må vi være
aktivt med på opplysningsvirksomhet rundt § 112. Paragrafen er viktig også ut fra et moralsk
aspekt, ikke bare fra det juridiske.
- AU-må se på hvordan vi kan få ei spesiell referansegruppe som jobber videre med dette.
4. Årsmøte 2015: Tidspunkt, innhold, temaer, problemstillinger. Halfdan skal ha møte med
lokallaget i Skien i kveld. Noen prinsipper og ønskemål for årsmøte, tema, foredragsholdere
fremsettes til møtet:
- Møtet settes til september, helga etter kommunevalget (19-20 september)
- Styret må ha ansvaret for det faglige innholdet i årsmøtet.
Aktuelle tema og foredragsholdere:

- § 112, med foredragsholdere som er aktuelle rundt dette. Pål Lorentzen? Anine Kierulf
(Institutt for offentlig rett, UiO). Muligens kan vi utfordre på en dialog rundt dette mellom
Pål og Anine.
- Norsk oljepolitikk generelt, fokus på skadevirkning og alternative næringer
- Hva med å invitere Natur og Ungdom? Også Lars Haltbrekken og Jens Ulltveit-Moe ble
nevnt.
- Åke kan evt. være innleder i forhold til internasjonale spørsmål og forberedelser til Parismøtet i desember
- Vedtak: Det settes ned ei gruppe som skal jobbe videre med det faglige innholdet i
årsmøtet, bestående av: Åke, Hans Martin, Per Bjørn og Mette. Dette må være klart til
neste til neste styremøte. Hans Martin ble bedt om å ta initiativet.
5. Aksjon Jødahlsmåsan: Gustav Paulsens forslag til kampanje, innhold og form.
1) Det dreier seg om to saker.
a) Om myra og inngrepet på myrene som CO2-lager, og kampanje mot dette.
b) Om den Amnesty-inspirerte aksjonsmåten der eposter sendes fra den enkelte deltaker til
politisk ansvarlig.
Debatt rundt saken:
- Turid: Vi må vite hva vi gjør når vi setter i gang en slik aksjon. Vi kan gå inn og aksjonere på
overordna prinsipper i en aksjon, men ikke gå inn i ulike små- aksjoner. Dette er en liten sak.
Hvor mange ganger pr år skal vi rasle? spør Turid. - Mette: tilhenger av at vi ikke gjør ting
alene. I dette tilfelle er vi ikke alene, men kan være en støttespiller til andre, eks.
Naturvernforbundet. Denne myra er en § 112-sak. Dette er en ”sabelraslingssak” som kan
danne en case-studie for utøving av § 112.
- Åke: Dette viser et eksempel på ”hvordan skal vi tolke §112 i praksis”. Vi må se på det som
en klimasak.
- Finn Bjørnar: Dette er en konkret sak, som gir en god illustrasjon på klimautfordringene. Vi
skal gå for en fellesaksjon og står ikke alene.
- Halfdan: referer til Gustav. Imponerende initiativ. Han viser til James Hansen- beskrivelse
og forståelse av naturens evne til å ta opp CO2. Denne saken kan ses i en slik sammenheng,
hvor vi må verne om våre myrer.
- Kirsten: Folkeopplysningen er viktig i forkant før vi aksjonerer! Vi må ha en strategi på
hvordan vi får mest mulig ut av dette. Vi kan ikke aksjonere uten at gjøres kjent med hva
saken dreier seg om.
- Andre: Hvem kan vi ellers få med oss. Dette bør skje i samarbeidet med bl.a.
Naturvernforbundet, Natur og ungdom og Sabima.
Konklusjon: Vi går for aksjonen, men under den betingelse at andre organisasjoner er med
og at dette vinkles som en prinsipiell sak som retter seg mot klima (myr og skog som lagre av
CO2). Den må også kobles til det overordnede, et naturinngrep, nedbygging av
naturgrunnlaget, artsmangfoldet, CO2 utslipp osv. Vi sier ja til å jobbe på denne måten i en
del saker som dette. Vi tar kontakt med Naturvernforbundet og evt andre om de vil
samarbeide rundt denne aksjonen.

- Finn Bjørnar følger opp denne saken i samarbeid med Halfdan. Oslo og omegn-avdelinga
ved Kristin Aspelund og Ivar Castberg holder tak i samarbeidet med Gustav Paulsen i
Stavanger.
6. Trykksak- og materiellutvalget: forslag fra utvalget. Styret ønsker å gå videre med:
- BKA-brosjyra; den inneholder feil som må rettes opp til neste utgave (200-250 kr og at
paragraf 110b skal være § 112). Når dette siste opplaget er brukt opp, blir det nødvendig å
lage en ny med flere endringer.
- « Lokalt verveark». Her kan legges inn lokale saker og bilder (se eksempel). Denne legges ut
på nett bak passordet, i A4 format, men med mulighet tilå blåse den opp til A3 format.
- Et visittkort til bruk for tillitsvalgte og ildsjeler med sikte på at mottakeren tar kontakt for
nærmere info. Utgiftene til visittkort dekkes av lokalavdeling eller den enkelte.
- Et vervekort (tilbys de som ønsker å melde seg inn på stedet). Dette må ha en
hensiktsmessig størrelse til å ha i lomma (ref. Visittkortet) og som kan puttes i postkassene.
- Gavemedlemskapsbrev med markering av BKA .

Halfdan foreslo at BKA skaffer seg et SMS-nr til direkte innmelding som medlem. På alle
brosjyrene bør det også stå følgende: ”Vil du bli medlem? Send SMS
Kodeord…..til……».Forslaget fikk tilslutning og Halfdan følger opp dette.

Tegninger og logoer beholdes som nu inntil videre, men ser på mulig utskifting etter hvert.
(eks. hendene med kloden)
- Vedtak: Trykksak og materiellutvalget kan gå videre med saken og sørge for
oppfølging/design/trykking.
7. Foreløpig orientering fra verveutvalget. Se vedtak i forrige pkt. om SMS – innmelding.
Notatet må gå ut til rådet og lokallagene og be om innspill (innen en viss tid) (Halfdan).
8. Ny representant for BKA i fellesutvalget for Klimavalgalliansen.
Vedtak: Finn Bjørnar representerer styret i BKA her.
9. Høringsuttalelse om klimalov med frist 20 januar. Wenche Frogn Sælleg har laget et
notat.
Vedtak: Styret sier seg glad for arbeidet så langt, og slutter seg til de vurderingene som er
gjort av Wenche F S.
10. Rådets framtidige funksjon. Forslag framdrift.
Vedtak: Det sendes ut et brev til medlemmene av rådet, hvor vi ber om uttalelser fra dem, i
god tid foran valget på neste årsmøte. Halfdan lager et utkast til brev og sender ut dette
etter at AU har godkjent teksten.
11. Planer for klimatoppmøtet i Paris (30 november- 13 desember ).

Momenter:
Åke: Vi venter på dato for marsjen. Åke melder seg som guide. Foreslår at man utvider
dagene og får se litt mer av Paris. Legger opp til tre-stjernes hotell m/frokost. For eksempel
ei uke. Julegatene er åpnet på dette tidspunkt.
Det er viktig med kontakt med vennegrupper i andre land. Vi må kanskje ha en internasjonal
web-portal for besteforeldre.
Elisabeth Briseid, Svein Tveitdal og Sverre Stub har sagt seg villige til å være med å planlegge.
Elin Enge kan også spørres. Mette bør være med i denne gruppa.
Vi kan benytte oss av Kiel-ferga + tog derfra. Ønskelig med en kollektiv reise. Vi må være
raske med å forhåndsbestille hoteller. Vi kan bo utenfor Paris.
Til orientering: Kirkeorganisasjonene/Kirkens Nødhjelp skal ha en pilgrimsmarsj som starter i
sommer. Kan vi kontakte dem og samarbeide med dem?
- Kan en Dytt- marsj legges inn i denne sammenheng? Tema: «Gå til Paris». Hvordan gjør vi
det? Kirsten undersøker.
- Vi melder oss inn til Action 2015. Halfdan gjør det. Åke får en fullmakt til å kalle inn
planleggingsgruppa.
12. Arendalsuka 2015. 2.uka i august (12-18 august).
Fra Ellen –se e-post.
Vedtak: Det bevilges 5000 kr fra BKA. Det må gis et tilbud om overnatting. Det utfordres å
legge opp til noe sosialt for de som deltar.
13. Neste styremøter:
- Mandag 9 mars (kl 10-14). [forandret til torsdag 12. mars, amme tid ]
- Mandag 18 mai (kl 10-17)– langt styremøte med seminar (tema: klimaalliansen , Parismøtet m.v.…).
Eventuelt
- Finn Bjørnar: Om jernbanen i Norge og togforbindelsen ut av landet, til Danmark. Samordning av
kommunikasjon i Norden. Har frontet dette overfor NSB, fordi dette er en klimasak for oss (BKA). Fikk svar at
dette måtte bringes opp på et politisk plan.. Fikk ok mottakelse i Samferdselsdepartementet. Linda Parr og Finn
Bjørnar følger dette opp.
- Kirsten: orienterte om en planlegging av en eventuell fellesplakat/ løpeseddel fra småpartiene i Bodø foran
Valg 2015, hvor KLIMA og MILJØ settes på dagsorden i kommunepolitikken. Dette er en måte å følge opp
klimavettreglene på.
- Vi bør tilby betaling til Naturvernforbundet for at de gjør rent etter oss, for eksempel 1000 kr? Det er de som
må vaske kopper og fat og sette de i steameren…

