Årsmøteprotokoll Besteforeldrenes klimaaksjon. Årsmøte i Skien 19.-20. september 2015.
Referent Gerd Wahlstrøm
Programmet lørdag 19. september ble ledet av leder i Skien lokallag Lill-Ann Junker Gundersen og
inneholdt velkomsttale ved Skiens ordfører Hedda Foss, foredrag av Wenche Frogn Sellæg, Svein
Tveitdal og Einar Håndlykken. Representanter fra Natur og Ungdom underholdt.
Ved konstituering av selve årsmøtet søndag 20. september ble Finn Bjørnar Lund valgt til dirigent.
Som referent ble valgt Gerd Wahlstrøm. Til å undertegne protokollen ble valgt Lill-Ann Junker
Gundersen og Otto M. Martens. 55 medlemmer deltok. Deltakerliste er vedlagt.
Sak 1. Formålsparagraf og handlingsplan.
Styrets forslag til ny formålsparagraf og handlingsplan ble presentert av Per Bjørn Foros. Et
alternativt forslag til formålsparagraf og handlingsplan var innsendt fra Gustav Paulsen, Rogaland og
ble presentert. Under behandlingen av saken fremmet Laila Riksaasen Dahl følgende endringstekst til
formålsparagraf: «Besteforeldrenes klimaaksjon er en tverrpolitisk organisasjon som vil motvirke
menneskeskapt global oppvarming. Besteforeldrenes klimaaksjon ser global oppvarming som en etisk
utfordring og som et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og solidaritet i verden.»
Styrets forslag med Dahls endringsforslag, ble vedtatt mot 7 stemmer.
Styrets forslag til handlingsplan ble vedtatt med følgende justering: under avsnitt 2 KREVE, erstattes
ordlyden «Vi må avstå fra videre utvinning av kull, olje og gass» med «Vi må utfase utvinning av kull,
olje og gass…». Øvrig tekst i forslaget fra styret ble vedtatt.
Sak 2. Årsrapport 2014.
Årsrapporten ble presentert av Halfdan Wiik. Tilsendt årsrapport for 2014 ble tatt til orientering.
Sak 3. Regnskap 2014.
Regnskapet ble presentert av Bjørghild des Bouvrie og årsaken til underskudd på kr. 49099,- ble
forklart. Hovedårsaken var ekstern innkreving av kontingent, en avtale som nå er avsluttet.
Regnskapet ble deretter enstemmig vedtatt.
Sak 4. Ny fordelingsnøkkel for tilbakeføring av kontingent.
Styrets forslag til ny fordelingsnøkkel ble presentert av Turid Lilleheie. Et alternativt forslag fra
lokallaget i Oslo og omegn var innsendt fra Linda Parr og ble presentert. Saken ble drøftet. Det
alternative forslaget ble vedtatt med 26 stemmer mot 14 for styrets forslag.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til sentralstyret med anmodning om å komme fram til en løsning for
tilbakeføring av kontingent i samråd med lokallagene innen utgangen av januar 2016. Det kan
vurderes følgende alternativer:
a. Tilbakeføring av en andel fra 35 til 50 % av kontingenten til lokallagene som har regnskapsplikt.

b. Alle lokallag får et basisbeløp, for eksempel kr. 2000, pluss tilbakeføring av en andel på maks 35 %
av kontingenten.
Begrunnelse for forslaget: Det er først i år [2015] at lokallagene har fått tilbakeført 50 % av
kontingenten. Forslaget for 2016 bør basere seg på erfaringene fra i år som ennå ikke er omme. Det
er viktig at både sentralstyret og lokallagene opplever fordelingsnøkkelen som rettferdig og til gagns
for hele organisasjonen. Alternativt forslag b tilgodeser de minste lokallagene, særlig i tilfellet
kontingentandelen reduseres fra 50 % til 35 %.
Sak 5. Innkomne forslag.
Per Bjørn Foros presenterte styrets forslag til retningslinjer om sivil ulydighet. Et alternativt forslag
var innsendt fra Gustav Paulsen, Rogaland og ble presentert. Under drøftingen av saken fremmet
Laila Riksaasen Dahl følgende tekst: «Sivil ulydighet er ikke en aksjonsform for BKA som organisasjon.
Sivil ulydighet fra enkeltmenneskers side er ikke et anliggende for BKA.» Forslaget ble vedtatt mot 2
stemmer.
Styret ble oppfordret til å gjennomtenke bruken av BKAs logoer.
Sak 6. Valg
Valgkomiteens forslag til nytt styre ble fremlagt av Nina Weidemann.
Styret.
Halfdan Wiik, Stord fortsetter som styreleder for 1 år. Finn Bjørnar Lund, Oslo og Sven Åke Bjørke,
Arendal var ikke på valg og har ett år igjen av sin valgperiode.
Som styremedlemmer ble valgt: Torill Jenssen, Tromsø ny 2 år, Ola Dimmen, Trondheim ny 2 år,
Thelma Kraft, Bergen ny 2 år, Laila Riksaasen Dahl, Nittedal ny 2 år, Astrid Brekken, Oslo ny 2 år.
Alle ble valgt ved akklamasjon. Halfdan Wiik takket avtroppende styremedlemmer for innsatsen til
dels over mange år. Det gjaldt Grethe Horn Mathismoen, Mette Newth, Turid Lilleheie, Kirsten
Limstrand, Per Bjørn Foros, Bjørghild des Bouvries og Hans Martin Seip.
Valgkomite.
Nina Weidemann ble gjenvalgt, Grethe Horn Mathismoen, ny ble valgt til leder. Styret gis fullmakt til
å oppnevne et tredje medlem av valgkomiteen.
Revisor(er).
Ingen forslag forelå. Styret gis fullmakt til å identifisere revisor.
----------Andre saker på dagsorden etter avslutningen av det formelle årsmøtet, omhandlet lokallagsarbeidet;
innledninger ved leder av Grenland-laget (oppstart nytt lokallag), leder Oslo/omegn laget (erfaringer
stort og veletablert lokallag) samt sang og musikk i klimakampen, Trondheims-laget. Medlemsverving
v/Halfdan Wiik; informasjon om Paris-toppmøtet og klimatoget; informasjon om høstens TV-aksjon.

Før selve årsmøtets start, orienterte Elisabeth Tveter Briseid om erfaringer med klimafestival i
Drammen.
Et forslag fra Otto Martens, Trondheim om at årsmøte sender et brev til partileder Erna Solberg om
Norges dobbelkommunikasjon i lys av såkalt subsidiering av oljevirksomheten, fikk ikke tilstrekkelig
støtte til å bli realitetsbehandlet i tråd med vedtektene (21 stemmer for behandling, 14 stemmer
mot). For framtiden bør forslag som skal behandles på årsmøte sendes inn 2 uker i forveien i tråd
med vedtektene.
Gjennomlest og godkjent av:
Lill-Ann Junker Gundersen, sign. Otto M. Martens, sign.

