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2015/16: Årsrapport for  

Besteforeldrenes klimaaksjon 

 

 

Styret har vedtatt at årsapportene skal dekke perioden mellom årsmøtene, som holdes i september 

hvert år. Dette er et brudd med tidligere praksis, og denne rapporten dekker derfor perioden 1. ja-

nuar 2015 – 1. september 2016.  

Organisasjon  

For Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) var 2015/16 preget av jevnt god og allsidig aktivitet, både 

sentralt og lokalt. BKA hadde pr. 1 sept 2016 1394 medlemmer, en vekst på 30 % siden 1. januar 

2014. Vi har lokallag og lokale grupper i Trondheim, Oslo, Bergen, Levanger, Sørlandet (Aren-

dal/Kr.sand), Stavanger, Haugesund, Drammen og Grenland, samt aktive lokalkontakter i bl.a. 

Nordfjordeid, Bodø, Beitostølen og Molde.  

I februar 2016 ble det organisert en samling i Oslo for representanter fra lokale lag og grupper,  med 

deltaking fra store deler av landet. Det tas sikte på at dette blir en årlig foreteelse. Målet er å enga-

sjere flere mennesker i klimaarbeid, både i hverdagen og politisk. Hvordan kan BKA bidra til dette, 

styrke medlemsveksten og øke vår innflytelse som opinionsdannende kraft? 

Ny informasjons-/vervebrosjyre ble utarbeidet og trykt med støtte fra Norsk Tjenestemannslag. Var 

klar til landsmøtet 2015, og ble godt mottatt av deltakerne.  

Besteforeldreaksjonens Råd (40-50 personer) ble opprettet i 2011, men har vært vanskelig å få til å 

fungere etter hensikten. Arbeidet med å erstatte det med en ressurs- og kompetanseliste ble påbe-

gynt tidlig i 2015 og fullført våren 2016. Samtlige medlemmer av rådet ble tilskrevet, og de aller fleste 

sa seg enig i omleggingen. Noen av rådsmedlemmene er blitt med over i den nye gruppa, som dess-

uten har fått tilslutning fra en del andre medlemmer, mange av dem med spesiell kompetanse. 

Media og informasjon 

Søk i Atekst for perioden 01.01.2015-31.12.2015 gir 278 treff på «Besteforeldrenes klimaaksjon».  For 

hele perioden fram til 31.08.2016 er det 390 treff. I tillegg kommer en del lokalaviser som ikke er 

med i Atekst-basen. Mange avisinnlegg er skrevet av aktive BKA-medlemmer, uten at BKA er nevnt. 

Flere av disse publisert på BKAs nettside. Særlig i samband med «Klimatoget til Paris» fikk BKA bra 

dekning i NRK radio og flere lokalradioer. Vi er blitt synliggjort på nettsidene til andre organisasjoner, 

uten at det er mulig å kartlegge omfanget av dette. Alt i alt er det vekst i oppmerksomhet. Det har 

også avspeilet seg i økende bruk av og interesse for BKAs egen nettside, der det legges vekt på å pre-

sentere god bakgrunnsinformasjon og formidling av ny klimakunnskap. Nyhetsbrev går ut en gang i 

måneden, til medlemmer og andre som ønsker det. 
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NTB laget i april 2015 en større artikkel om Besteforeldrene og deres markeringer foran Stortinget. 

Tekst og bilder ble trykt i flere aviser landet rundt. 

Styret  

Styret hadde følgende medlemmer i perioden fram til årsmøtet 2015: Turid Lilleheie (Solbergelva), 

Per Bjørn Foros (Trondheim), Bjørghild des Bouvrie (Strandvik), Mette Newth (Rykkinn), Grethe Horn 

Mathismoen (Hvalstad), Hans Martin Seip (Østerås), Åke Bjørke (Arendal), Finn Bjørnar Lund (Oslo), 

Halfdan Wiik (Stord, leder). Nytt styre ble valgt på årsmøtet i Skien 21. september, og består av Bjør-

ke, Lund og Wiik fra det gamle styret pluss disse nye medlemmene: Torill Jenssen (Tromsø) professor 

i sosiologi ved UiT, Ola Dimmen (Trondheim), musiker og pensjonert lærer, Thelma Kraft (Bergen), 

tidligere personalleder UiB, Laila Riksaasen Dahl (Nittedal), tidligere biskop i Tunsberg, Astrid Brekken 

(Oslo), sosiolog og journalist. 

Halfdan Wiik ble på årsmøtet valgt som leder for ett år til. Styret konstituerte seg selv med Laila 

Riksaasen Dahl som nestleder. Oppgavene som organisasjonssekretær blir viderefør av Bjørghild des 

Bouvrie, som også har tatt på seg arbeidet for styret med økonomi og regnskap. Styret har hatt 9 

styremøter i perioden og behandlet rundt 60 ulike saker. Referater fra styremøtene m/vedlegg er 

lagt ut på BKAs nettside, åpent tilgjengelig for alle. 

Lokallagene/gruppene  

I flere byer arrangerer lokallagene jevnlige markeringer med stands og utdeling av materiell. Det er 

viktige markeringer som vekker interesse hos publikum, ikke minst blant unge mennesker som synes 

dette er «kult». I hovedstaden har det vært slike markeringer foran Stortinget hver måned, med sam-

ling på «klimakafé» etterpå. Oppslutning fra aktive medlemmer har vært jevnt bra. I Trondheim skjer 

det samme på Nordre gate, ofte også med innslag fra «rangleorkesteret».  I Bergen har BKA fortsatt 

med foredragskvelder med foredragsholdere fra universitetet. I Grenland er lokallaget i gang med 

egen klimakafé, i samarbeid med miljøorganisasjoner. I Arendal har Sørlands-gruppa tatt ansvar for 

at BKA gjør seg gjeldende og er synlige under Arendals-uka 2015 og 2016. På Beitostølen stod Beste-



3 
 

foreldrene i spissen for en fin markering med vardebrenning i samband med den landsomfattende 

aksjonsdagen for oljefritt Lofoten 12. mars 2016.  

Årsmøtet  

Den 20-21 september avholdt BKA sitt landsmøte/årsmøte i Skien. Rundt 60 medlemmer deltok. Vi 

ble hilst velkommen av ordfører Hedda Foss.  

Hovedforedragsholder på årsmøtet var tidligere Høyre-politiker Wenche Frogn Sellæg. I dag er hun 

leder av Statens seniorråd, og fortalte at hun bruker sin posisjon også der til å framheve verdien av å 

engasjere seg og delta i samfunnsdebatten.  – Jeg har stor tro på kraften i en gruppe som vår, men vi 

må bli mange flere enn i dag, sa hun. Som gammel politiker med tre ministerposter vet jeg at kjøtt-

vekta teller. Besteforeldrenes klimaaksjon kan ikke og må ikke slippe ambisjonen med å bli tusener 

og gjerne titusener av eldre som krever mye mer av våre politikere enn det de leverer i dag! 

Tidligere leder av Klimavalg 2013, Svein Tveitdal, sa i sitt foredrag at det er meget kritikkverdig av de 

store partiene, at de ikke vil ta innover seg hvor kort tid vi har på oss for å få til et grønt skifte. Inn-

trykket er at de ønsker å kunne fortsette med suksessoppskriften fra de siste 30-40 år, ved feilaktig å 

hevde at norsk olje og gass er en del av løsningen. Faren nå er at vi låser oss til en infrastruktur som 

forutsetter at verden kan tåle mye større karbonmengder enn i dag. Det vil slå tilbake på oss, også 

økonomisk, mente Tveitdal. 

Med bakgrunn i kampanjen for vern av torvmyra Jødahlsmåsan, fattet årsmøtet flg vedtak : «Sivil 

ulydighet er ikke en aksjonsform for BKA som organisasjon. Sivil ulydighet fra enkeltmenneskers side 

er ikke et anliggende for BKA.» 
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Aktiviteter, nasjonalt og lokalt  

Sammen for en grønnere 

framtid.  Besteforeldreak-

sjonen fikk gleden av å 

begynne det nye året med 

en jule- og nyttårshilsen fra 

våre venner i Natur og 

Ungdom – for felles innsats 

i 2015 for en ansvarlig 

norsk klimapolitikk: For 

vern av Lofoten, Vesterå-

len og Senja, for at Olje-

fondet skal ut av kull og 

Statoil ut av tjæresand, for 

flere framtidsretta grønne 

arbeidsplasser. For at 

Grunnlovens miljøparagraf 

skal bli tatt på alvor. For et 

godt klimatoppmøte i Pa-

ris. For at flere skal legge 

rettferdigheten til grunn 

når vi går til valgurnene i 

september. For mest mulig 

glede til minst mulig for-

urensing, og samhold mel-

lom generasjonene. For et 

GODT NYTT ÅR! 

Bedre tog for bedre klima. 

Jernbanen som reisemåte 

har i mange år vært på 

vikende front, selv om en togpassasjer belaster klima med en brøkdel i forhold til fly og privatbil. I 

januar hadde representanter for BKA møte med Samferdselsdepartementet om togtilbudet i Norden. 

Slik det er nå tvinges vi nærmest til å fly, mente vi. Utbyggingen av et moderne banenett ligger langt 

tilbake, samtidig som eksisterende jernbanenettet utnyttes for dårlig. Engasjementet for bedre jern-

banetilbud har vært en rød tråd gjennom 2015 og 2016, i samarbeid med Naturvernforbundet, Natur 

og Ungdom og FIVH. Våren 2016 leverte BKA sin høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan – igjen 

med understreking av behovet for en modernisering og utbygging av det norske jernbanenettet. 

En egen klimalov må til. «Vi har lover for det vi synes er viktigst. En klimalov vil være et tydelig signal 

til alle i samfunnet om at våre politikere tar de nødvendige grep som sikrer våre etterkommere de 

rettigheter som Grunnloven gir nåværende og fremtidige borgere av nasjonen.» Det skriver BKA i sin 

uttalelse 27. januar 2015 til regjeringens høringsrunde om en norsk klimalov. BKAs klimalov-utvalg 

var nedsatt av styret og bestod av Wenche Frogn Sellæg, Torgeir Havik og Steinar Høiback. Det blir 

lagt vekt på behovet for en mer forpliktende rapportering av klimagassutslipp, som en forutsetning 
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for å nå klimamålene. Departementer og sektorer får i dag en økonomisk ramme gitt av regjeringen 

som de må budsjettere med. På samme vis bør det også være med karbonutslippene. 

Fram med de lokale klimatiltakene!  Klimanettverkets «Klimafestivalen §112» ble en vellykka marke-

ring. Særlig i Drammen hadde BKA en høg profil og tok en stor del av ansvaret for festivalen både i 

2015 og 2016, i samarbeid med andre lokale organisasjoner. Ett av innslagene i januar 2015 var ung-

dommenes idé: en hjemmesnekret «videoboks» på et kjøpesenter midt i byen. Her ble forbipasse-

rende invitert inn til å snakke inn sitt lokale klimakrav. En 17-årig tensinger filmet, og klippet og redi-

gerte etterpå til en video som høytidelig ble overlevert ordføreren.  I 2016 møtte rundt hundre 

drammensere opp for å høre på ordføreren og hans åpningstale i Papirbredden kunnskapspark. 

Nok tull, olja ut av kull! Den internasjonale fossilfri-dagen ble fredag og lørdag 13-14 februar markert 

i Bergen, Trondheim og Oslo. Rundt 800 deltok i demonstrasjonstoget fra Oslo S til Stortinget, med 

FIVH og BKA som arrangører. Representanter fra en rekke organisasjoner og politiske partier holdt 

appeller og oppfordret Oljefondet om å finne seg en ny sengekamerat – «Solveig Sol», som leder i 

FIVH, Arild Hermstad kalte henne. Tidligere biskop Laila Riksaasen Dahl talte på vegne av BKA. Håpet 

ligger i en fossilfri framtid, sa hun. Vi krever at fondet trekker seg ut av investeringer i kull, olje og 

gass, ikke minst tjæresand! 

Søkelys på klimameldingen. Da forrige klimamelding kom i 2012, hadde BKA en grundig gjennom-

gang og omtale av den, som ble mye lest. Ansvarlig for gjennomgangen var Hans Martin Seip, som 

også tok en vurdering av den nye meldingen fra februar 2015. Denne knytter de norske utslippsmål-

setningene til EUs. Men det er uklart hvordan målet skal oppnås. En stor svakhet er at klimatiltak 

fortsatt ikke blir sett i sammenheng med oljepolitikken, påpeker Seip. «En realistisk klimapolitikk må 

legge til grunn at dersom all olje og gass som finnes på planeten pumpes opp og forbrennes, vil ikke 

vår sivilisasjon kunne overleve. Likevel ser mange land, inkludert Norge, det som sin soleklare rett å 

utnytte alle ressurser på sitt eget territorium. At meldingen unnlater å problematisere dette grunn-

leggende dilemma er svært kritikkverdig.» 

Aksjon Jødahsmåsan. Kampanjen for bevaring av den store myra Jødahlsmåsan ble lansert våren 

2015 – i protest mot Felleskjøpets planer for drenering og utgraving av den over 1000 dekar store 

myra i Nes og Ullensaker kommune. Det er gjennomført både epost-aksjoner (rettet til regjeringen) 

og en egen Facebook-aksjon, og aksjoner på myra sammen med lokale innbyggere har fått god opp-

merksomhet i lokale media. På «torvtribunalet» på Jødahsmåsan 2. mai 2016 slo dommeren Ketil 

Lund, fast at de to kommunene har handlet i strid med en rekke lover, inkludert Grunnlovens § 112. 

Saksbehandlingen har vært skjødesløs, erklærte han, og dømte kommunene til å spa igjen drene-

ringsgrøftene på myra.  

Broen til framtiden. Konferansen med fokus på behovet og mulighet for å skape flere klimajobber 

sprang ut av Klimavalg 2013-samarbeidet. Den ble første gang gjennomført i 2014, og gjentatt både i 

2015 og 2016. Hvert år har rundt 500 deltakere fra miljøbevegelse, kirke og fagbevegelse fått belyst 

ulike sider av omstillingen til en økonomi uten dagens oljeavhengighet. BKA har vært medarrangør 

siden starten, og har også satset på å være synlig til stede for verving av nye medlemmer under kon-

feransene. BKAs lokallag har i samband med konferansene vært blant de mest aktiver til å samle un-

derskrifter på kravet om «100 000 grønne arbeidsplasser». 
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Sangglede og kamphumør! BKA har markert seg sterkt også gjennom sang og moro, særlig i Trond-

heim der Besteforeldrenes rangleorkester tok imot biskopene som hadde tatt turen til Nordre gate 

fra Kirkemøtet i april. Alle biskopene var med på markeringen og sang av full hals: «Alle barn skal 

arve jorda, land og klima jord og hav. Framtida er barn og unge, vi må stille klimakrav.» Målet var å 

skape blest om KLIMAPILEGRIM 2015, en stor tverrkirkelig mobilisering der det i hele landet ble ar-

rangert symbolske vandringer fram mot klimatoppmøtet i Paris og en ny klimaavtale. 

Opprop mot oljevirksomhet i Arktis. Ut over våren 2015 kvesset det seg til i striden om norsk oljepo-

litikk. Regjeringens utlysing av nye letetillatelser helt opp mot den arktiske iskanten ble fulgt opp 

med meldingen «Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten». Målet er storstilt 

oljeaktivitet i et av verdens viktigste marine skattkamre og matfat, uforenlig også med en ansvarlig 

klimapolitikk. I et opprop offentliggjort i Dagsavisen 27 april, med Mette Newth fra BKA som sentral 

pådriver, ber 18 organisasjoner og 200 enkeltpersoner Stortinget om å stanse det som kan bli et nytt 

oljekappløp. Hvis det ikke skjer, er tiden snart moden for å hevde retten til en bærekraftig ressursfor-

valtning for domstolene, het det i oppropet. 

Første mai for klima og rettferd. De siste årene er det blitt tradisjon for en egen klima- og milljøsek-

sjon i 1.mai-togene i de større byene, som en del av hovedtoget.«100 000 klimajobber nå!» har vært 

offisiell parole i Bergen, Trondheim og Oslo, og klimabudskapet har vært med også andre steder. 

Besteforeldrene var godt synlige i togene, med sine røde aksjonshatter, sang og musikk, fargerike 

plakater, egne faner og slagord: «Rettferdigheten kan ikke vente», «Solidaritet mellom generasjone-

ne», «Stopp oljeinvesteringene», «Oljefritt Arktis», «Hvis ikke vi – hvem da?» 

Statoil ut av tjæresand. Statoil-styret har valgt å ikke respondere på kravet om å trekke seg ut av 

tjæresand i Canada. Guttorm Grundt fra Røyken, veteran i BKA, har hvert år tatt turen til Stavanger 

for å delta på Statoils generalforsamling i protest mot uetiske investeringer. I 2016 sto ikke tjæresand 

så mye i fokus for miljøorganisasjonene, ettersom mye tyder på at det nå bare er et spørsmål om tid 

før Statoil er ute av virksomheten, der de taper både penger og anseelse.  – Selv valgte jeg å legge 

vekt på at skiftet i toppledelse bør være en gunstig anledning for selskapet til å legge om fra Helge 

Lunds risikopregete strategi og over i en mer bærekraftig retning, med stopp i letevirksomhet og 

satsing på fornybar energi, forteller Guttorm. 
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I en stor artikkel i amerikanske Huffington Post 21 mai fikk BKA god oppmerksomhet, sammen med 

amerikanske grupper som står opp og tar ansvar for barnebarns klima og livsvilkår. «Halfdan Wiik of 

the Norwegian Grandparents Climate Campaign says: For me it’s all about love and optimism. Elders 

of today have lived our lives in a world of great changes, for good and for bad. We know it can be 

changed once more.» 

Klimafestivalen i Trondheim. Lørdag 1. august 2015 gikk startskuddet for den lokale klimafestivalen i 

Trondheim. Den varte fram til valget 14.sept, og var arrangert i et samarbeid mellom BKA, Kirkens 

Nødhjelp, Spire, Naturvernforbundet, FIVH, Lofotaksjonen og LO lokalt. I 2016 valgte man å konsent-

rere festivalen til en uke, men med mye av det samme opplegget med parkdag for barnefamilier, 

gratis tilbud med kastemat-buffet, små konserter, reparasjonsverksted, kunstworkshop, allsang med 

besteforeldrene og mye mer – og med høve for folk til å komme i kontakt med miljøorganisasjoner. 

Samling rundt Arendalsuka. Den årlige politiske festivalen i Arendal samler tusenvis av samfunns-

engasjerte mennesker, og BKA har satset på å være synlig til stede – med egen stand, aktiv medlems-

verving og deltaking fra besteforeldreaktivister fra andre deler av landet. I 2015 hadde BKA en særlig 

høg profil. Høgdepunktet for mange var vårt fellesarrangement i Trefoldighetskirka med «minising-

koret» fra Tromøya. På en godt besøkt «Besteforeldrenes klimapub» ble boka «Broen til framtiden» 

lansert, med innlegg fra fagforeningsledere. Dette ble fulgt opp i 2016, da BKA tok initiativ til det som 

ble et vellykket åpent møte sammen med Naturvernforbundet og tre LO-forbund. På klimapuben 

deltok begge år Birgitte Grimstad med sang og diktlesing, i samarbeid med Ola Dimmen som sto for 

allsangen. 
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Mobilisering foran kommunevalget. Gjennom Klimavalgalliansen (oppfølgeren av den BKA-initierte 

kampanjen Klimavalg 2013) tok BKA tidlig i 2015 initiativ til å få laget en valgbrosjyre kalt «8 klima-

vettregler». Trykksaken ble effektivt spredd til lokalpolitikere i landets kommuner og fylkeskommu-

ner. Landet rundt skjedde det også mange andre former for mobilisering opp mot valget. I Bergen sto 

BKA i spissen for et arrangement på Torgallmenningen lørdag 29. august– under slagordet: «Ikke 

mere snikksnakk. Fossilfri politikk, takk!». To av byens kor bidro med allsang: «Alle barn skal arve 

jorda», til Beethovens mektige melodi fra Ode til gleden, og med tekst av Ola Dimmen. 

Bok om Grunnlovens § 112. I 2014 ble det arrangert en dagskonferansen om miljøparagrafen, i et 

samarbeid mellom Juridisk fakultet og flere frivillige organisasjoner. Initiativtaker var BKA, som derfor 

hadde særlig grunn til å være stolt da boka fra seminaret lansert høsten 2015: «Fra ord til handling. 

Om Grunnloven § 112». Den bør kunne provosere og engasjere til debatt, i akademia, blant studen-

ter og alle interesserte, sa redaktør Beate Sjåfjell. Samarbeidet mellom Juridisk Fakultet og frivillige 

organisasjoner har vist seg å være fruktbart, mente leder for Besteforeldreaksjonen, Halfdan Wiik. – 

Vi trenger å lytte til fagfolkene. De trenger å oppleve vårt folkelige engasjement. 

Klimatoget til Paris – en stor suksess. Etter lang tids forberedelser tøffa KLIMATOGET ut fra Oslo S 

torsdag 3. desember. 170 fulgte med på NSBs gratis tur til Göteborg, mens 100 dro videre med ferje 

til Kiel og videre med tog til Paris der de ankom Gard du Nord fredag 4. desember. Initiativet til akti-

vistreisen ble tatt av BKA våren 2015, og var inspirert av de gode erfaringene med deltaking i Folkets 

klimamarsj i New York høsten 2014.«Det skal merkes når folket slår i bordet og krever resultater», 

forkynte leder av Oslo-laget, Linda Parr da invitasjonen gikk ut 24. august. Sammen med sentralsty-

remedlem Finn Bjørnar Lund hadde hun hovedansvaret for planleggingen av den vellykkede turen, og 

for opphold og aktiviteter i Paris der BKAs medlemmer gjorde seg sterkt og positivt gjeldende med 

sitt humørfylte fellesskap, og med sine røde hatter og kapper, gateparader, faner, sang og slagord. 

Lokallaget i Grenland tok et viktig initiativ ved å samle inn penger slik at flere ungdommer fra distrik-

tet kunne bli med på turen. 
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Internasjonale besteforeldre for klima. I november møttes også besteforeldregrupper fra flere land i 

Paris der de ble enige om å gå sammen i en «International Alliance of Grandparents for the Climate». 

Et felles brev blir sendt til regjeringssjefer og forhandlere ved Le Bourget: «Å sørge for sikkerheten 

for alle barn i verden, og beskytte deres rett til et bærekraftig livsmiljø, er den høyeste moralske plikt 

for menneskeheten», het det i brevet. Gruppene var enige om å utvikle en felles plattform med vekt 

på klimarettferdighet: for våre barnebarn og for de mest klimautsatte befolkningene i verden. BKA 

har imidlertid hatt problemer med å følge opp dette arbeidet, og deltok ikke på 2016-møtet i Lau-

sanne i Sveits. 

Folkets klimamarsj 28. november. Marsjen ble arrangert i rundt 20 byer og tettsteder. Med parolen 

«Barnas klima er vår sak» høyt hevet toget et par hundre besteforeldre gjennom sentrum av hoved-

staden, sammen med over 3000 andre klimademonstranter. Med våre røde aksjonsluer og kapper 

var vi den største og mest synlig gruppen i hele toget. Den største miljømarkeringen på svært lang 

tid, sa leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet til NTB. Han var positivt overrasket over at så 

mange møtte opp.  – Det gjør meg optimistisk i forkant av klimatoppmøtet i Paris. Dette er et arrang-

ement som verdens ledere ikke kan overse. 

 

 

Vendepunkt i 2017? Samarbeid med andre organisasjoner har vært prioritert av BKA, både nasjonalt 

og lokalt. I januar 2016 var vi med i den første i en serie «vendepunkt-demonstrasjoner» fram mot 

stortingsvalget 2017. Naturvernforbundet, Islamsk Råd, Korsvei-bevegelsen, Norges KFUK-KFUM, 

Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Fagforbundet, BKA og Norsk Bonde- og Småbrukarlag var 

blant organisasjonene som deltok for å legge press på at norske politikere følger opp klimaavtalen fra 

Paris, og for tre hovedkrav: 1) La olja i Arktis bli liggende, 2 ) 100 000 nye klimajobber, og 3) Vis rett-

ferdighet: Norge må følge opp sine forpliktelser med kraftige utslippskutt innenlands, og øke støtten 

til omlegging og skadebegrensning i Sør.  
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Deltakar eller tilskodar i Hordaland. Med 50 000 kroner i støtte fra fylkeskommunen lanserte Beste-

foreldreaksjonen i Hordaland grasrotprosjektet sitt «Klimadugnad 2016». Målet er å styrke forståinga 

for klimakrisens utfordringer, og bidra til mer klimavennlige holdninger og handlinger blant folk flest. 

Det dreier seg om at Paris-avtalen skal følges opp, og da er det ikke bare miljøorganisasjonene som 

må engasjere seg. Et dusin steder rundt om i fylket skal innen utgangen av året få besøk av klimaeng-

asjerte besteforeldre, der de skal utfordre andre frivillige organisasjoner og lag innen kultur og sam-

funnsliv, natur og miljø, pensjonistlag, kirke og trossamfunn, skole og bibliotek. Kampanjen fikk en 

god oppstart med et arrangement i Lindås 16. april. «Eg er stolt av at besteforeldrene har valt seg 

Lindås som første plassen dei besøker i kampanjen for å få hordalendingane med på eit ekstra løft for 

klimaet», sa ordførar Nina Bognøy. 

 

Oppfølging av Paris-avtalen. Utover våren 2016 opplevde vi en økende bekymring for Norges opp-

følging av den ambisiøse avtalen fra desember 2015. 22 april var den nye klima- og miljøministeren i 

New York for å undertegne  avtalen på vegne av Norge. Tolv organisasjoner, blant dem BKA, benyttet 

anledningen til å markere sin uro og misnøye gjennom et felles innlegg i Aftenposten: «Skal klimaav-

talen fra Paris bli en suksess, er vi avhengig av at alle land bidrar i den globale dugnaden og at alle 

skjerper klimainnsatsen. Hvis landene prøver å snike seg unna oppfordringene om å skjerpe klima-

målene – slik vi oppfatter at Norge nå gjør – vil Paris-avtalen mislykkes.» I slutten av mai, etter at nye 

utslippstall viste at norske utslipp fortsetter å øke, mens all god kunnskap tilsier at de burde gå 

merkbart ned, fulgte styret i BKA opp med et eget brev til regjeringen: «Den svevende norske klima-

retorikken må nå erstattes med forpliktende handlingsplaner.» 

Foreningen § 112 og et norsk klimasøksmål. 30. september 2015 ble det avholdt seminar om Grunn-

lovens miljøparagraf på Universitetet i Oslo. Samtidig ble et nytt felles initiativ lansert; «Foreningen 

§112», med BKA som en av medstifterne. Etter dette har det vært tydelig at det også i Norge kan gå 

mot et søksmål mot staten, tilskyndet av regjeringens utlysing av 23 konsesjonsrunde i Barnentsha-

vet. Våren 2016 ble BKA av Greenpeace invitert til å slutte seg til en søksmålsallianse og bli part i 

saken. Spørsmålet har vært grundig behandlet av styret i BKA, bl.a. gjennom et eget seminar der også 

lokallagene var til stede. I vedtak på ekstraordinært styremøte 23 . juni heter det at styret støtter 

forslaget om et klimasøksmål mot den norske stat, og ser det som viktig at rekkevidden av Grunnlo-

vens § 112 blir prøvd for domstolene. Samtidig mener styret at det trengs en større bredde av part-
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nere, med større organisatorisk styrke, for at BKA skal slutte seg til. Den økonomiske side ved saken  

ble også vurdert som usikker, og styret bestemte at saken skal tas opp på årsmøtet i september. 

Økonomi/Regnskap  

BKA har en liten og relativt enkel økonomi. Arbeidet for foreningen er basert på frivillig innsats fra 

alle tillitsvalgte, som kun får dekket reiseutgifter. Foreningen har hverken ansatte eller eget kontor, 

og har ikke formell regnskapsplikt. Styret valgte derfor å avslutte kontrakten med regnskapsfirmaet 

Nitschke & Borgting, fordi det mente at et såpass enkelt regnskap som foreningens ville la seg admi-

nistrere ved frivillig innsats. Med dette sparer foreningen et betydelig beløp i 2016 som kan brukes til 

styrking av foreningens aktiviteter.   

Medlemskontingent for 2015 var i 2014 fastsatt til kr. 250; samme beløp gjelder for 2016. Kontingen-

tene ble i 2015 og 2016 innkrevd ved hjelp av e-poster, SMS-meldinger og i noen tilfeller brev per 

post. Totalt beløp inntektene fra medlemmer i 2015 rundt kr. 290.000. I tillegg mottok foreningen 

pengegaver både fra medlemmer og andre, bl.a. Norsk Tjenestemannslag. Ved utgangen av 2015 

hadde BKA kr 38.124 på konto.  

Styret investerte i 2015 i et nytt og bedre datasystem, MailChimp, for å videreutvikle foreningens 

hjemmeside og nyhetsbrev. I 2016 har styret, sammen med Naturvernforbundet, spandert litt ekstra 

på vår deltakelse i Arendalsuka, nemlig en god standplass, musikk, samt et foredrag ved klimaforsker 

og BKA-medlem prof. Peter Haugan. I tillegg er nye T-skorter innkjøpt. 

Styret innførte i 2015 en ordning for fordeling av kontingent til lokallag, som ble utarbeidet på grunn-

lag av vedtaket i årsmøtet 14. september 2014: «Med utgangspunkt i medlemstall får grupper med 

formelt rapporteringsansvar tilbakeført 50 % av kontingenten fra 2015.» Lokallagene i Oslo, Trond-

heim, Bergen, Grenland og Drammen fikk i 2015 tildelt et beløp på tilsammen kr. 51.931. På årsmøtet 

20. september 2015 foreslo lokallaget i Oslo og omegn en endring av grunnlaget for kontingentforde-

lingen til lokallag. Som en oppfølging av dette vedtok styret i marsmøtet 2016 følgende: «Lokallag får 

et årlig basisbeløp på kr. 2000.- pluss tilbakeføring av en andel på 35% av kontingenten fra lagets 

medlemmer. Antall betalende medlemmer ved utgangen av forrige år legges til grunn. 2016 betrak-

tes som et overgangsår, der antall betalende medlemmer per 1. april 2016 legges til grunn.» De 

samme lokallagene mottok i 2016 et beløp på tilsammen kr. 56.551. 

Årsmelding er avsluttet 04.09.2016  

For styret  

Halfdan Wiik, styreleder  

 

 

 

 


