Styremøte Besteforeldrenes klimaaksjon 18. januar 2016
Sted: Kirkens Hus, Oslo. Kl 10- 14
Til stede: Halfdan Wiik, Laila Riksaasen Dahl, Astrid Brekken, Toril Jenssen, Thelma Kraft, Finn Bjørnar
Lund, Ola Dimmen, Åke Bjørke (referent). Fra kl 13: Mette Newth, Linda Parr
1) Referat fra styremøte 25. oktober 2015 godkjent.
2) Åpen runde med samtale og spørsmål. God samtale rundt bordet. Oppfordring til å rette mangler i
protokollen fra årsmøtet: vedtak om fordeling av kontingent til lokallag mangler. Halfdan følger opp.
3) Regnskap og økonomioversikt tatt til etterretning. Se pdf «Akkumulert rapport okt-des 2015». Vi
har en buffer på ca 40.000 kr ved årsskiftet. Styret enig om at dette bør være et minimum.
4) Søknad om økonomisk støtte fra gruppa som jobber videre med Jødahlsmåsan: Vedlegg 1. Vedtak:
Styret stiller seg positiv til søknaden. Vi dekker regning etter innlevert regnskap med opp til kr.
10.000. Reiseregninger bør primært dekkes av lokallagene.
5) Arendalsuka 2016: Hva gjør vi for å følge opp BKA-innsatsen i 2015? Se:
http://www.besteforeldreaksjonen.no/?cat=56 Vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe der Astrid
Brekken og Åke Bjørke inngår fra styret. Ellen S. Tveitdal og Kåre Eide fra Besteforeldreaksjonen på
Agder anmodes om å bli med i gruppa, som legger fram forslag/planer til neste styremøte.
Kommentar: Det er viktig at lokalgruppa ikke «brekker nakken» på å holde koken i fem døgn: En
stand skal være bemannet hele tiden under åpningstiden. BKA undersøker mulighetene til felles
stand med Naturvernforbundet. Astrid inviteres til BKA møte i Kristiansand 3 mars.
6) Lokallagsseminar februar: orientering om planene ved Ola Dimmen. En hovedsak blir: Hvordan
utnytter vi all goodwill og respekt BKA har fått etter Paris, til å få flere medlemmer? Oppfølging av
Paris-avtalen vil stå sentralt, med fokus på bl.a. oljeboring i nord = uansvarlig økonomisk hasardspill
og uansvarlig miljøpolitikk. Tillegg: Finn Bjørnar tar kontakt med rette personer og vil oppfordre til
etablering av et «same-BKA».
7) Avlastning av Bjørghild mht kassereroppgavene: Hva gjør vi nå? Halfdan orienterte om forsøk som
har vært gjort, men ikke ført fram. Enighet i styret om at BKA er villige til å betale for en
regnskapsmedarbeider, og at det må prioriteres å automatisere medlemskontingent og regnskap så
langt som mulig. Halfdan følger opp.
8) Tjæresand etter Paris: BKA har sammen med Greenpeace og WWF siden 2010 kjørt årlige
kampanjer mot Statoils tjæresandvirksomhet. Styret er enig om at dette bør følges opp også i år, og
knyttes til forpliktelsene i Paris-avtalen. Aktuelt er et nytt brev henvendelse til Stortingets
medlemmer og Statoils styre, før generalforsamlinga i mai. Halfdan følger opp og tar kontakt emd
Guttorm Grundt om saken.
9) Lokallaget i Grenland hadde i fjor sommer et forslag om en henv til Kongehuset (Kongen som BKAs
høye beskytter). Se: Vedtak: Styret beklager at dette aldri fulgt opp på en skikkelig måte i fjor. Styret
finner imidlertid ikke å kunne prioritere denne saken.

10) Dekning av reiseutgifter/diett: behov for endringer/presiseringer. Se vedtak mai 2015:
http://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-content/uploads/2015/07/styremøte-i-BKA-18-MAI2015.pdf (sak 3) Forslag til
vedtak: 1) Ordlyden endres fra «i regi av» til «på oppdrag fra styret». 2) Utgiftene dekkes etter
regning. De to endringsforslagene ble vedtatt.
11) Tilbakeføring av kontingent lokallag. Se vedlagte notat fra Bjørghild. Vedtak: Alternativ b støttes
av styret. Hovedregelen er 35 % overføring, minimum kr 2000 overføres til formelt etablerte lokallag.
Ola drøfter saken med lokallagsrepresentantene på møte 4. febr.
12) Henvendelse til Norges Handelshøyskole (NHH) om karbonavgift: Harald Smedal i Bergen har
jobba med denne saken, og vi har fått Naturvernforbundet med på en felles henvendelse. Vedtak: Vi
trenger en fagbasert debatt om hvordan endret beskatning og avgifter kan bidra til et raskere grønt
skifte i Norge. Styret støtter initiativet om å be NHH gjøre en utgreiing av klimaskatt/karbonavgift
etter KAF-modellen, og at BKA tar en felles henvendelse sammen med Naturvernforbundet. Tillegg:
Finn Bjørnar kommer med innspill til revidering og tydeliggjøring av teksten i brevet.
13) Etter Paris, hva nå? Åpen drøfting. Møtedeltaking fra Internasjonalt utvalg.
Mette Newth var innkalt til dette punkt. Hun ba innledningsvis om å få kort referere fra arbeidet
søksmål Arktis i Foreningen Grl.§112, der hun representerer BKA i styret.
13. A) Det er god framdrift i Foreningen grl.§112s arbeid med å klargjøre juridisk ekspertise til å føre
en eventuell sak, hvilke organisasjoner som er aktuelle som saksøkere, og sikring av nødvendige
midler til i alle fall første og viktige del av prosessen. Trolig vil søksmål kunne innleveres før
sommeren. Foreningens styre legger vekt på stor bredde i organisasjoners og folks oppslutning om
søksmålet, og kronerulling eller crowd-funding blir viktig av flere grunner. En god samarbeidspartner
er Our Childrens Trust, som er ledende i USA med tilrettelegging av søksmål for barn og unge som
saksøker myndigheter for ødeleggelser av miljø og klima. Hittil har OCT ført 20 saker. BKA følger med
på organisasjonens arbeid.
13. B) Kort innledning ved Halfdan om internasjonalt møte i Paris 28.12 og resultatene av dette, jf:
http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=37 og rapport fra H. Wiik og Svein Tveitdal (Vedlegg
4)
Linda Parr orienterte om Klimatog-prosjektet. Mette Newth presenterte tanker og forslag om
internasjonalt arbeid i BKA-regi: Det vil trolig ta tid og kreve stor innsats før den nye alliansen finner
en nyttig arbeidsform. I mellomtiden bør BKA utdype sitt bilaterale samarbeid med Canada, der ikke
minst Arktis er et felles anliggende. Forøvrig, mente hun, det er mye å lære for BKA av de kanadiske
organisasjonene, slik f.eks. Suzuki Elders jobber med saker og tema. Høst-konferanse med spesiell
fokus på Arktis er viktig. Mette minnet om at stopp av oljeboring i Arktis er en felles norsk
organisasjonssak, og derfor bør andre organisasjoner også inviteres med i samarbeidet, gjerne med
BKA som hovedarrangør.
Vedtak: Styret støtter etableringen av et formalisert internasjonalt nettverk med denne
formuleringen av formål: «The International Alliance of Grandparents for the Climate (IAGC) speaks
and acts in defense of the world’s children and grandchildren, and their inborn right to a sustainable
future. We appeal to Elders of all nations to take action on climate change and climate justice.”

Styret mener videre at BKA bør vurdere å arrangere høst-konferanse sammen med kanadiske For Our
Grandchildren med spesiell fokus på Arktis. Saken vil måtte drøftes videre i internasjonalt utvalg.
Oppfølging ved Mette og Halfdan- Rapporten om klimatog-reisen og oppholdet i Paris ble godt
mottatt i styret. Vi registrerer at det er tydelig interesse for norsk måte å organisere og opptre på.
Forslag fra Linda Parr: BKA tar kontakt med alliansepartnerne og fremmer forslag om en felles
internasjonal besteforeldre-dag. Oppfølging: Halfdan
VEDLEGG 1:
AKSJON JØDAHLSMÅSAN
v/Astrid Sandvik
Kristianfeldsgate 3
7016 Trondheim
30.11.15
Besteforeldrenes klimaaksjon
JØDAHLSMÅSAN
1…Søknad om økonomisk støtte
Vi vil be om støtte til «prosjektet Jødahlsmåsan» på kr 10.000.
Vi oppfatter vår aksjon som vellykket, så langt med mye oppmerksomhet i media om saken. Vi har
utvilsomt bidratt til at tema «torv og myr» er kommet på dagsorden.
Siden i våres har det ikke vært noen synlig aktivitet på Jødahlsmåsan, hverken fra Felleskjøpets side
eller BKA-gruppen. Se vedlagte referat fra siste møte den 3.11.15.
Planen fremover er å
- starte en facebook-aksjon
- demonstrere utenfor Felleskjøpets utsalg samt andre hageutstyrs butikker – til våren
- følge opp «konsesjons saken» i de to berørte kommunene, Nes og Ullensaker
med formål å fortsatt sette søkelyset på torvuttak generelt og på Jødahlsmåsan spesielt. Vi vil
engasjere de ulike lokallagene i sterkere grad i disse aktivitetene.
Vi er avhengig av å ha en viss økonomi. Så langt har Gustav tatt det aller meste på sin kappe,
produksjon av plakater og reiser. Som gruppe finner vi det vanskelig at denne skjeve fordelingen skal
fortsette. Nedenfor følger et budsjett overslag.
Budsjett
kostnader

reise kr 3.000
plakater – trykking *) kr 9.000
plakater – forarbeid kr 3.000
Totalt kr15.000
*) aktuelle steder: O&A (4), Trondheim (3), Grenland (2), og kanskje Bergen, Stavanger og Drammen)
tilsammen ca 10 demonstrasjons steder med 3 plakater hvert sted, 30 plakater a kr 300, tilsammen
kr 9.000
finansiering
lokallagene kr 5.000
BKA sentralt kr 10.000
Totalt kr 15.000
2…Organisering , mandat, målsetting og samarbeidspartnere
Siden fellesmøtet i vinter, hvor Halfdan var med, har vi vært en liten gruppe som har holdt i trådene
med «medlemmer» fra O&A, Stavanger og Trondheim, hvor jeg har hatt rollen som koordinator. Vi
har hittil hatt to hovedaktiviteter, «spor»:
- aksjon knyttet til Jødahlsmåsan på stedet
- oppfølging av lovligheten av kommunes konsesjon til Felleskjøpet
Nå utvider vi med ytterligere to aktiviteter
- facebook-aksjon
- demonstrasjon utenfor utsalgssteder
Målsetting
Aksjonens målsetting er
- å stoppe uttak av torv på Jødahlsmåsan, samt drenering
- å sette søkelyset på myrenes betydning i forbindelse med lagring av karbon samt bevaring av det
store artsmangfold på myrene
Mandat
En koordineringsgruppe har ansvaret for aktiviteter knyttet til målsettingen. Deltakere i aktivitetene
vil være medlemmer av BKA, samt andre som sympatiserer med saken.
Organisering

Koordineringsgruppen etablerer seg selv. Den består av inntil 10 medlemmer av BKA fra ulike
lokallag. Et av medlemmene er samtidig medlem av BKA’s sentralstyre og fungerer som
kontaktperson til styret.
Samarbeidspartnere
Foreløpig har vi følgende samarbeidspartnere:
Sabima, Naturvernforbundet, Natur & Ungdom, FIVH og Greenpeace.
Med hilsen
Astrid Sandvik
for Aksjon Jødahlsmåsan
VEDLEGG 2:
Til Hans majestet Kong Harald og Dronning Sonja.
Besteforeldrenes Klimaaksjon, BKA er en landsdekkende, partipolitisk nøytral organisasjon som ser
den globale oppvarmingen som en etisk utfordring og et spørsmål om rettferdighet
mellom generasjonene. Vi vil bidra til at våre barnebarn og deres etterkommere skal arve en jord i
økologisk balanse, og minner om paragraf 112 i Grunnloven som nettopp uttrykker dette.
Vi har lagt merke til Kongen og Dronningens store engasjement for miljøet og etterslekten, noe som
ofte kommer til utrykk i forbindelse med reiser.
I Kongens nyttårstale, med utgangspunkt i «Barnas Grunnlov» tredje punkt: «Alle mennesker må ta
vare på jorda vår», sa Kongen: -«Alt liv på jorda er viktig for kloden. Vi står i fare for å rokke ved en
balanse som kan gå tapt for alltid,»
Dette er også et alvor vi i BKA deler og vil ta ansvar for. Vi må alle se oss selv som en del av løsningen,
på de klimautfordringene menneskelig aktivitet har skapt.
BKA, Grenland lokallag, ble dannet våren 2015, og skal 19.-20. september holde BKAs landsmøte i
Skien.
Vi vil på vegne av hele organisasjonen spørre om besteforeldrene, Kongen og Dronningen, vil være
organisasjonens høye beskytter.
VEDLEGG 3
Tilbakeføring av kontingent til lokallag med regnskapsplikt i 2016
Vedtak årsmøtet 20. september 2015 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 %.
Utarbeidelse av vedtaket for lokallagene med regnskapsplikt 1
1 . Vedtekter § 9 Lokale lag og grupper Det kan etableres to typer lokale lag/grupper. A. Organiserte
lag/grupper med formelt rapporterings og regnskapsansvar. Disse gruppene får tildelt midler etter
vedtatt fordelingsnøkkel. De kan også søke ekstra midler ved behov. B. Løsere grupper uten lokalt
styre- og regnskapsansvar. Disse grupper kan søke midler ved behov. Lagene/gruppene må arbeide i
henhold til foreningens formål og vedtekter. Lokale lag og grupper konstituerer seg selv og står fritt
når det gjelder aktiviteter, profil og valg av samarbeidspartnere.
2 . Forskottering 60% i februar Kr. 37.748 eller Kr. 53.925
3 . I september 2015 hadde 80% av medlemmer betalt sin kontingent.
Alternativ a.
Utbetaling til lokallag beregnes med antall medlemmer per 1.1.2016 som utgangspunkt.
1. Lokallagene får i 2016 maks 35% av betalt medlemskontingent fra deres medlemmer.
2. Lokallagene får i 2016 maks 50% av betalt medlemskontingent fra deres medlemmer.
Alternativ b.
Utbetaling til lokallag beregnes med antall medlemmer per 1.1.2016 som utgangspunkt.
Lokallagene får i 2016 maks 35% av betalt medlemskontingent fra deres medlemmer.
Alle lokallag får kr. 2.000 ekstra som basisbeløp.
Antall medlemmer Overføring del av kontingent
35% (=Kr.87,50) eller 50% (=Kr.125,--)
Oslo og omegn 405 35.438 50.625
Bergen og omegn 107 9.363 13.375
Trondheim o.o. 119 10.412 14.875
Drammenslaget 34 2.975 4.250
Grenlandslaget 54 4.725 6.750

Totalt maksimalt2 719 62.913 89.875
Totalt i 2016 sannsynlig 80%3 50.330 71.900
tillegg for Drammenslaget 2.000
Forslag til vedtak:
Styret velger alternativ b. med overføring av 35%. Angående basisbeløpet unntar styret de store
lagene (Oslo, Bergen og Trondheim) fra dette tillegget på kr. 2.000. Og bare i 2016 også
Grenlandslaget, som har fått beholde et beløp på kr. 3.440 fra årsmøtebudsjettet i 2015.
Totalbeløpet er maksimalt kr. 62.913 + kr. 2.000, men i praksis rundt kr. 50.000, fordi som regel 80%,
ikke 100%, av medlemmene betaler sin kontingent. I 2016 budsjettet er det totalt reservert kr.
70.000 til posten «støtte til lokale lag og grupper».
Forskottering tilsvarende 60% av det maksimale beløpet i 2016 til lokallagene, d.v.s. rundt 38.000,
skjer i februar; restbeløp utbetales i september.
Dette forslag sendes til lokallagene for kommentar. Etter mottatte kommentarer tas endelig vedtak i
neste styremøte.
Til orientering: Alle lokallag kan be om mer, på basis av et konkret prosjektforslag.
Antall medlemmer per 1. januar 2016 i lokallagene med regnskapsplikt
Postnumre Antall medlemmer
Oslo og omegn Postnr. 0100 til 1500 405
Bergen og omegn Postnr. 5000 til 5400 + 5800 107
Trondheim og omegn Postnr. 7010 til 7500 119
Drammenslaget Postnr. 3000 34
Grenlandslaget Postnr. 3700 og 3900 54
VEDLEGG 4
E-post til styre og internasjonalt utvalg 1. des, 2015:
Jeg er tilbake i Bergen etter svippturen til Paris. I nyhetssaker på nettsida har jeg forsøkt å formidle
noe av det Svein og jeg fikk ut av turen dit. Vi har også hatt kontakt med media, både før og etter, se
bl.a. vedlegg fra Agderposten. Vi hadde med oss en lydopptaker og laget noen små intervjuer o.l. for
NRK, etter avtale, og i går var vi på Marienlyst og ble intervjuet for Ekko (P2).
To-tre dager i en stor by går fort. Hele lørdagen gikk med til møtet vi hadde med
besteforeldregruppene fra andre land. Dessverre kom det ikke noen der fra Storbritannia og Canada,
og møtet ble sterkt preget av at de fleste av gruppene er helt ferske (etablert 2015) og forholdsvis
små, og av en litt kaotisk møtekultur for å si det slik. I tillegg gikk det aller meste på fransk (med
halvgode oversettelser til engelsk innimellom).

Brevet til statslederne hadde vi blitt enige om på forhånd. Vi ble også enige om et navn for alliansen:
«International Grandparents for Climate Alliance». Verre ble diskusjonen om alliansens «mission
statement», delvis fordi Diana Ellis fra Suzuki Elders i Canada ikke var med på møtet. Dette var noe
hun hadde arbeidet med på forhånd og hadde en plan for diskusjonen rundt.
I vedlegget «Alliance Internationale» kan dere lese forslaget som kom fra noen av de franske (på
fransk og med oversettelse til engelsk). Det er ganske håpløst, slik Svein og jeg ser det. Vi har laga et
eget norsk forslag, som selvfølgelig må godkjennes av styret. Se kopi av epost til de andre gruppene
fra oss i dag, vedlegget «Mission Statement).
Vi får ta dette for hva det er, og bruke det for hva det er verdt. Kanskje vil det vise seg at det kommer
noe virkelig positivt ut av det. You never know. Vårt forslag på møtet var at alliansen skal ha som mål
å ha ett felles utspill hvert år. Det ble tatt vel imot. For øvrig kan vi jo håpe at en slik allianse kan bli til
inspirasjon for besteforeldre og eldre i land der det ennå ikke er etablert slike grupper som våre. Jeg
har allerede sendt en epost til våre venner i «Grand Panthers» i Stockholm, som har hatt motvilje
mot å formalisere gruppa si for mye, men som kanskje kan komme på andre tanker.
Vi traff også noen fra nettverket «Our Kids Climate» som for det meste består av foreldre- og
mammagrupper fra ulike land. BKA har slutta seg til tidligere (uten at det krever så mye av oss, de er
bare glade for å ha oss med). De to mest interessante gruppene der synes å være den tøffe «Moms
Clean Air Force» fra USA (med 600 000 medlemmer/støttespillere i følge dem selv) og
«Föräldravrålet» fra Sverige som ikke er noen organisasjon, men et virtuelt nettverk med ei lita aktiv
kjernegruppe. De har 12 000 på mailingliste og over 20 000 følgere på facebook. De har en enkel og
direkte måte å kommunisere på, som vi tror BKA har noe å lære av.
Peter Jones og kona hans Marg Anne fra kanadiske For Our Grandchildren traff vi først siste dagen.
Det var til gjengjeld et både behagelig og interessant møte. Og som dere kan se på bildet satte de pris
på å få røde luer av oss! Vi var enige om å forsøke å gjøre noe i fellesskap med arktiske spørsmål, og
at vi kanskje skal prøve å få til et møte neste år i Norge. Det kunne lages litt proft både i form og
innhold, og vi kunne invitere de europeiske gruppene med. Da ville diskusjonen i hvert fall ikke gå på
fransk! Men dette må vi komme tilbake til, både i styret og i internasjonalt utvalg.
Beste hilsen Halfdan og Svein

