Referat fra Styremøte i Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) 15. mars-2016.
Til stede: Halfdan Wiik, Svein Åke Bjerke, Toril Jensen, Laila Riksaasen Dahl, Astrid Brekken, Bjørghild
des Bouvrie (organisasjonssekretær), Ola Dimmen og Finn Bjørnar Lund (referent). Forfall: Thelma
Kraft
1. Referat fra møte 18. januar. Godkjent.
2. Åpen runde: Ola orienterte om sitt brev-initiativ til sentrale politikere om olje-subsidier og
dårlig konsekvensutredning av konsesjonstildelinger i Barentshavet. Styreleder fant det
personlig ikke naturlig å skrive under på dette brevet. Det kom fram støtte til initiativet fra de
øvrige styremedlemmene. Alle enige om at det er viktig å utøve trykk på sentrale politikere.
Brev til konkrete politikere bør gå som åpne brev i media, med kopi til den (dem) det gjelder.
3. Økonomisituasjonen.
a. Status. Bjørghild orienterte og viste til at økonomien er god pr. utgangen av februar
2016 i følge statusnotat som var utsendt på forhånd (vedlegg 1).
b. Økonomisekretær. Det har en tid vært uavklart hvordan BKA sin økonomi skulle
administreres. Et forslag om at Bjørghild og hennes ektefelle Andre Cornax fører
regnskap og tilrettelegger økonomisakene for styret fikk full tilslutning fra styret.
Hvordan dette skal håndteres i praksis er skissert i vedlegg 2 til styremøtet.
Ordningen medfører ingen ekstra kostnader for styret, men tvert i mot innsparing av
kostnadene til regnskapsfirmaet Nitschke (kr. 20 000-). Det vil også bli nødvendig å
finne ny revisor. Styret uttrykte stor tilfredshet med Bjørghilds redegjørelse og
generøse forslag.
c. Budsjettrevisjoner. Dette vil det bli nødvendig å komme tilbake til på neste
styremøte.
4. Lokallag – kontingentfordeling. Saken er en oppfølging etter årsmøtet 2015. Det forelå et
forslag til vedtak fra Oslo og omegn lokallag.
Vedtak: Lokallag får et basisbeløp på kr. 2000, pluss tilbakeføring av en andel på 35 % av
kontingenten. Antall betalende medlemmer ved utgangen av forrige år legges til grunn. I
tillegg vil lokale lag og grupper kunne søke om prosjektstøtte. Lokale lag og grupper fører
regnskap over sine inntekter og utgifter. 2016 betraktes som et overgangsår, der antall
betalende medlemmer per 1. april 2016 legges til grunn.
5. Medlemssituasjonen. God kontingentinnbetaling pr. 1. mars. Noen enkeltmedlemmer har
blitt slettet på grunn av manglende innbetaling over flere år. Det kan være aktuelt å sende ut
brev til vel ett hundre medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2015 og 2016. Mange
av disse hører til det største laget, Oslo og omegn. Det var enighet om at lokallaget kan prøve
en ringerunde på samme måte som noen har hatt oppfølgingssamtaler siste år. Dette har det
vært gode erfaringer med i høst. Bjørghild tar initiativ overfor lokallag. Det ble også diskutert
om en skulle gå inn for lavere kontingent for yngre medlemmer, familiemedlemmer eller
andre. Det ble ikke vedtak om noen endringer i kontingent.
6. Lokallagssamling 4.februar i år. Ola som er BKA sin lokalkontakt orienterte. Det er laget en
egen rapport fra samlingen (se egen e-post med vedlegg til styremøtet), som er omtalt på
hjemmesiden. Møtet konkluderte med at samlingen ble så godt mottatt at det bør
gjennomføres en tilsvarende samling hvert år.
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Åke tilbød seg å lage e-læringsopplegg for klimasaken, noe som ble bifalt.
Ola reiste også spørsmål om BKA sin rolle i forhold til saker som TTIP og TISA som har
potensiale for å påvirke klimapolitikken gjennom strenge handels og service-avtaler. Det var
enighet i styret om at det kan være vanskelig for organisasjonen å ta stilling til dette, men det
er aktuelt å be ressurspersoner om å holde oss orientert om det viktige spørsmålet. Det
samme gjelder andre krevende spørsmål som f.eks. KAF (karbonavgift til fordeling).
Årsmøtet for 2016 er ikke bestemt, men må bestemmes raskt. Oslo og omegn lokallag
ønsker å holde årsmøte til neste år (2017), og ønsker ikke å stå som arrangør i 2016. Ola
undersøker om muligheten for å ta arrangementet i 2016 i Trøndelag, helst i september.
Arendalsuka 2016 er lagt til 15. – 20. august. Astrid orienterte fra møte i Froland der lokale
krefter (Ellen S Tveitdal, Kåre Eie, Eva Boman og Dagny Nyfeldt) var til stede. De er villige til å
tilrettelegge for et arrangement, men forutsetter at en gruppe på 25 personer kan være
tilgjengelig slik at «vakt-periodene» kan dekkes opp uten at de lokale får en for stor
belastning. Det er særlig viktig at BKA, evt. i samarbeid med Naturvernforbundet, kan stille
fordi klima ikke er på programmet hittil. Vi har reservert Café Lindvedske til klimapubarrangement 18. august. Gruppa har kontakt med to aviser (Agderposten og Fe-vennen). Ros
til de lokale kreftene i Arendal som igjen stiller opp og er positive.
Rådets framtid og rolle. Rådet er tidligere omdefinert til å være ei ressursgruppe. Laila
foreslo at det nå utarbeides ei ressursliste av personer som lokallag og andre i BKA kan
kjenne til og ha muligheten til å benytte. Saken om ressursgruppa kan egne seg som
orienteringssak på årsmøtet. Laila tar ansvar for det videre arbeid med saken og tar kontakt
med rådsmedlemmene. Det kan bli aktuelt med en vedtekstsendring rundt Rådet, som da
bør legges frem for årsmøtet.
Forslag om å vurdere og etablere et fond for barn og unge. Dette innspillet fra Alfhild
Johnsen i Skien og Porsgrunn lokallag ser styret som interessant for å gå videre med. Åke vil
vurdere hva dette kan innebære og kommer tilbake med forslag til styret.
Internasjonale kontakter. Halfdan orienterte om samarbeidet med
besteforeldreorganisasjoner i andre land. Dette er fortsatt i en «sonderingsfase».
Klimavalgalliansen. Finn Bjørnar orienterte om Fellesmøtet som de tilslutta organisasjonene
skal ha 5. april. Det er utarbeidet forslag til en endret plattform for dette samarbeidet etter
Paris-avtalen. Møtet skal også ta stilling til hvilke hovedmål en skal satse mot. Forslagene
gjelder særlig forberedelser til Stortingsvalget neste år.
EVENTUELT: Foreningen §112 har møte 17. 3. for å vurdere nærmere mobilisering av
organisasjoner for evt. søksmål mot staten i forbindelse med oljeleting i Arktis, og hvordan
dette kan få oppslutning. Medlemmene i BKA bør oppfordres til å bidra i evt. crowd-funding.
BKA har representanter på møtet. Det bør komme en avklaring om BKA sin i en slik rettsak.
Det skal lages nye T-skjorter og bannere til lokalavdelinger som ønsker det (for egen regning).
Det legges opp til at T-skjorter og hatter fortsatt «gis» medlemmene med oppfordring om å
legge in kr. 100 pr. T-skjorte og kr. 50.- pr hatt på BKA sitt kontonr.

