Besteforeldrenes klimaaksjon :Vedtekter for foreningen
Vedtatt på årsmøtet 25. september 2016

§ 1 Foreningens navn.
Foreningens navn er: Besteforeldrenes klimaaksjon. Foreningen ble stiftet 28.04.2012.
§ 2 Formål.
Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er et landsdekkende tverrpolitisk nettverk som ser den
globale oppvarmingen som en etisk utfordring og et spørsmål om rettferdighet mellom
generasjonene. Det krever at vi både hjemme og ute reduserer avhengigheten av olje, gass
og kull og legger om til redusert og mer klima- og miljøvennlig energibruk. BKA mener
Norges viktigste bidrag til en internasjonal avtale om utslippsreduksjon er å gå foran som
eksempel på at rike land både kan og må redusere mest.
§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§ 4 Medlemskap
Besteforeldrenes klimaaksjon er åpen for alle engasjerte personer fra hele
besteforeldregenerasjonen. De som ønsker å bli medlemmer må støtte foreningen sitt
hovedmål.
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
§ 6 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten kreves inn i løpet av årets tre første
måneder. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller
andre rettigheter. Styret kan stryke disse som medlemmer i foreningen.
§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
§ 8 Styret.
Foreningens arbeid ledes av et styre på 8 – 10 personer. Styret velges på årsmøtet. I 2014
velges halve styret for ett år, resten velges for to år. Senere velges alle for to år. Styret
konstituerer seg selv og velger nestleder, kasserer og sekretær. Det føres referat fra
styremøtene. Styret skal:
1. Lede foreningens daglige drift.
2. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
3. Fastsette budsjett.
4. Lage årsmelding.
6. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi.
7. Etter behov oppnevne arbeidsgrupper/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide instruks for disse.
8. Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret er
vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig
flertall. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
§ 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 lag/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. Oppretting skal godkjennes av Besteforeldrenes klimaaksjons (BKA)
styre.
§ 10 Årsmøtet
Årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av september måned, er foreningens høyeste
myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til
medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag (herunder endringsforslag til
vedtekter) som skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest to uker før
årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før
årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller
media til å være til stede. Det er bare medlemmene som kan fremme forslag og som er
stemmeberettiget. Stemmegivning kan ikke skje etter fullmakt. Vedtak fattes ved alminnelig
flertall av avgitte stemmer.
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest
to uker før årsmøtet. Øvrige saker kan behandles og avgjøres på årsmøtet når 2/3 av de
fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av
sakslisten.
Årsmøtet velger dirigent og referent og to personer til å underskrive referat/protokoll.
Dirigenten leder møtet.
§ 11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.
Behandle årsmelding
2.
Behandle regnskap
3.
Behandle innkomne forslag
4.
Fastsette vedtekter
5.
Fastsette kontingent samt fordeling av kontingent
6.
Velge:
a) styre og styreleder
b) revisor(e)

c) valgkomite
d) velge medlemmer til Rådet etter forslag fra styret.
Fra 2014 skal regnskap revideres.
I tillegg til at årsmøtet skal behandle formelle årsmøtesaker, er årsmøtet også en arena med
faglig innhold, drøftinger og strategiske diskusjoner
§ 12 Valg
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan
føres opp på stemmeseddelen. For å bli valgt kreves alminnelig flertall. Oppnås ikke
alminnelig flertall ved første gangs avstemning, foretas bundet omvalg mellom de to som har
fått flest stemmer. Blir det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Dersom det kun er to kandidater, benyttes alminnelig flertall.
§ 13 Vedtektsendring
Disse vedtekter erstatter de vedtekter som gjaldt fra 14. september 2014.
Endringer i vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer.
§ 14 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av
betalende medlemmene krever det.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
§ 15 Oppløsning
Oppløsing av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Oppløsningen krever 2/3
flertall av avgitte stemmer.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar
med bestemmelsene om vedtektsendring, jamfør § 13.

