
Årsmelding for lokallag av Besteforeldrenes klimaaksjon, Oslo og omegn for perioden 

mars 2015 - februar 2016 

 

Styret 

Styret, som ble valgt på årsmøtet 25.02.15, har bestått av: 

Kristin Aspelund, Ivan Chetwynd, Birgitte Grimstad, Christian F. Holst (kasserer), Finn 

Bjørnar Lund, Linda Rundquist Parr (leder), Berit Waal, Kari Zakariassen.  

Varamedlemmene i perioden: Jon Frode Blichfeldt og Gerd Wahlstrøm 

 

Styret har hatt 11 møter: 6.3.15, 24.3.15, 24.4.15, 22.5.15, 12.6.15, 21.8.15, 25.9.15, 23.10.15, 

20.11.15, 8.1.16 og 12.2.16. Kari Zakariassen har hatt permisjon fra sitt verv siden april 2015.  

 

Høsten 2015 fant vi et fast møtelokale hos Frivillighet Norge i St. Olavs gt. 25 etter at 

Besteforeldrenes klimaaksjon ble medlem av Frivillighet Norge. Der trives vi på styremøtene. 

 

Sentralstyret utnevnte Ola Dimmen til lokallagskontakt. Han inviterte til en samling av 

lokallag i Oslo 4.2 der hvert lag fikk presentere seg og sakene de er opptatt av. Et godt 

forberedt og nyttig initiativ. 

 

Markeringer 

Også i året som er gått, har vi markert oss foran Stortinget en gang i måned. Sakene vi har satt 

i søkelyset med våre løpesedler og plakater har omfattet: Klimavettreglene, Kommunevalg må 

bli klimavalg, Nei til E18-utbygging, Grønne arbeidsplasser, Bevaring av regnskogen (i.f.m. 

TV-aksjonen som vi støttet), Karbonbudsjettet, Nei til oljeboring i Arktis. Ti til femten 

besteforeldre med røde hatter har deltatt på markeringene. Vi får mange positive 

tilbakemeldinger for vårt engasjement og selvsagt en og annen skeptiker. Det syns å være en 

økende interesse for klimaspørsmål blant dem vi snakker med. 

 

Foran valget hadde vi stands på Egertorget tre dager i all slags vær. Her passerer mange 

mennesker, og vi kunne gjerne vært flere enn de 2-3 som bemannet standen fra kl. 13-17. 

 

Vi var tre fra styret - Birgitte, Finn Bjørnar og Linda - som deltok på BKA sin stand og 

boklansering under Arendalsuka. Vi ble meget godt tatt i mot og innkvartert av det lokalet 

laget i Arendal. I tillegg til stand, gjennomførte vi en stunt med iskanten og den strikkede 

dragen Paragriffen. Arendalsuka er et politisk verksted hvor det er viktig at BKA deltar og 

viser seg fram. 

 

Andre arrangementer for medlemmene 

Årsmøtet for hele vår organisasjon ble holdt i Skien 19.-20. september. Grenlandslaget sørget 

for interessante og relevante foredrag som innledning til selve årsmøtet. Oslo og omegn var 

godt representert blant de over 60 deltakerne. På framtidige årsmøter ønsker vi mer tid til å 

drøfte organisasjonens strategi og saker vi skal fokusere på framover. 

 

De månedlige Stortingsmarkeringene har vært etterfulgt av klimakafé der medlemmer 

oppfordres til å komme med innspill om hvordan vi skal drive klimakampen. Stamsted for 

kaféen er blitt flyttet fra Den norske teater til kjelleren på Kaffistova hvor bakgrunnsstøy er 

mindre. Alle som har møtt opp på klimakafé, får tilsendt oppsummering av sakene som blir 

drøftet. 

 

Vi har arrangert to medlemsmøter i perioden: 



24.3.15 med tema Karbonavgift til fordeling (KAF) med innleder Anders Ekelund. Temaet 

blir mer og mer aktuelt, og det var synd at bare 8 fikk med seg dette interessante foredraget. 

3.11.15 hadde vi et åpent møte med tema "Hva står på spill i Paris" der Arvid Solheim fra 

foRUM og Håvard Aagesen fra Changemaker holdt velinformerte innlegg. Også 

klimatogdeltakerne ble invitert til møtet, og salen var fullsatt med 30 deltakere som bidro til 

en god debatt. 

 

Medlemmene er blitt holdt løpende orientert om egne og andres klimaarrangementer gjennom 

medlemsbrev som går ut omtrent en gang i måned. 

 

Medlemstallet har økt i denne perioden fra rundt 310 til 403 ved årsskiftet. Vi må sørge for at 

denne positive utvikling på rundt 30 % økning i antall medlemmer, fortsetter. 

 

Oppdrag på vegne av BKA 

Linda Parr og Laila Riksaasen Dahl besøkte seks klasser på mellomtrinnet på Rotnes skole 

under tittelen "Samtale med besteforeldre om klima". Vi var innom drivhuseffekten, føre-var-

prinsippet og Grunnlovens miljøparagraf 112. Elevene var aktiv med og foreslo tiltak for å 

begrense klimaendringer. 

 

Berit Waal innledet på Bellonas seminar 4.6 om sivilsamfunnets rolle i klimakampen. Hun 

fikk positiv respons på sitt innlegg. 

 

Guttorm Grundt stilte opp i radioprogrammet EKKO for å snakke om besteforeldres 

samfunnsengasjement. Vi fikk en innmelding begrunnet i dette innslaget. 

 

Jon Frode Blichfeldt har holdt foredrag på seniorsenter. 

 

Samarbeid med andre organisasjoner 

Betydningen av allianser i klimakampen blir mer og mer tydelig. Det letter planlegging, og vi 

når ut til en mye større krets. Vi har deltatt i planlegging og mobilisering til følgende 

arrangementer: 

 Demonstrasjon 17.4 for etiske investeringer i Statens Pensjonsfond Utland. 

Hovedarrangør var Sund Folkehøgskole. 

 Aksjon Jødahlsmåsan: Markering på måsan i mai med bra pressedekning. Det 

juridiske sporet, som Christian Holst har arbeidet iherdig med, har bestått i en serie 

med klager til Nes og Ullensaker kommune basert på Plan- og bygningslovens krav til 

konsekvensutredning. Ivan Chetwynd og Ivar Castberg har dessuten hatt en 

fortløpende dialog med Felleskjøpet for å tydeliggjøre ledelsens ansvar for klima og 

miljø. I dette arbeidet samarbeider vi med Sabima, Natur og Ungdom, 

Naturvernforbundet, Ornitologisk forening og naboer. 

 Seminar om § 112 og boring i Arktis på Juridisk fakultet 30.9. I etterkant av seminaret 

ble Foreningen Grunnlovens § 112 dannet med formål å saksøke Staten. 

 Den store klimamarsjen 28.11 i Oslo ble den største klimamarkering på flere tiår. Det 

gikk 150-200 personer bak BKA sitt banner, og det ble et innslag fra toget i 

Dagsrevyen. 

 Klimatog til Paris 3.12 under Klimatoppmøtet. NSB sponset togturen til Gøteborg for 

over 150 deltakere. 90 ble med videre til Paris. Foredrag og allsang underveis gjorde 

deltakerne til et sammensveiset lag som gjorde seg godt bemerket med sangopptreden 

og åpne møter i Paris. Finn Bjørnar Lund og Linda Parr var sentrale i organiseringen 

med god hjelp av kasserer Christian Holst. De samarbeidet tett med NSB, 



Naturvernforbundet, For Jernbane, Aksjon2015/Redd Barna og Klimanettverket. 

Klimatoget fikk omfattende omtale i media. 

 Klimafestivalen 2016 i januar: I tillegg til vår egen markering 22.1, mobiliserte vi 

spesielt til møtet 18.1 om Militær forurensning - Klima og miljø, Konferanse § 112 i 

2016: Klimasøksmål mot staten den 19.1 og demonstrasjonen 21.1 som ble kalt 

VENDEPUNKT for en ny klimapolitikk. 

 Opprop til Stortingets energi- og miljøkomité om mangel på konkrete nasjonale mål 

for reduksjon av utslipp fram til 2030 i.f.m. behandling av Stortingsmelding 13. 

Oppropet ble forfattet av medlem Knut Bryn og underskrevet av flere sentrale BKA-

medlemmer. 

 

Økonomi og utstyr 

På det sentrale årsmøtet i 2014 ble det vedtatt at lokallag skulle få 50 % av kontingenten til 

medlemmene i sitt nedslagsfelt. Vårt lokallag mottok til sammen kr. 32 500 fra sentralt hold. 

Dette har økt vårt handlingsrom betydelig og oppfordret til økt aktivitet. Vi har også kunnet 

bidra økonomisk til aksjoner og arrangementer vi samarbeider med andre om. Regnskapet for 

perioden viser et overskudd på kr. 15 927,30. 

 

I denne perioden har vi investert i white board til bruk ved markeringene, et lager av røde 

hatter, og Birgitte Grimstad har sydd fine, røde caper som bl.a. ble brukt i Paris. Fra før av har 

vi telt (2 x 2 m), 2 roll-ups, bærbar ropert med mikrofon (uunnværlig i Paris). Teltet og 

plakatene våre står lagret i kjelleren på Det norske teatret. 

 

Avsluttende kommentarer 

Året 2015 ble kronet med seier for klima med markeringer av klimaaktivister og avtalen i 

Paris. Avtalen var et nødvendig, dog ikke tilstrekkelig skritt for å tvinge fram nødvendig 

omstilling mot en fossilfri framtid. Det pålegger hele vår organisasjon å bruke Parisavtalen for 

alt det er verdt. Det å ha deltatt i Paris og reist med Klimatoget, var et høydepunkt i årets 

klimakamp for mange. 

 

Vi har ført videre våre månedlige markeringer med etterfølgende klimakafé med god 

oppslutning blant medlemmene. Vi kan gjerne gjøre allsang til et fastere innslag ved 

markeringene. 

 

 Vårt samarbeid med andre organisasjoner, ikke minst Naturvernforbundet, er blitt utvidet. Vi 

ser synergieffekter med stadig nye henvendelser og samarbeidsprosjekter. Vi ser gjerne en 

enda større koordinering blant miljø- og klimaorganisasjoner.  

 

Vi er blitt kjent med mange gode initiativer i andre lokallag og grupper i BKA, og ønsker at 

dette kan være til inspirasjon i det videre arbeidet. 

 

Styret ser positivt på alt som er utrettet, og ser samtidig at det gjenstår mye hardt arbeid for å 

sikre en sunn og bærekraftig klode for alles barnebarn. 

 

 

Godkjent i styremøtet 12.02.16 

Linda Rundquist Parr 

  

 


