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Referat fra sentralstyremøte i Besteforeldrenes klimaaksjon mandag 06.02.2017 kl. 10.00 - 13.45 

 

Møtested: Møtelokalet Gerhardsen hos Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2 B, Oslo 

 

Til stede: Steinar Høiback,  Finn Bjørnar Lund, Christian F. Holst, Thelma Kraft , Astrid Brekken, Kåre Eie, 

Brita Helleborg, Toril Synnøve Jensen, og Kristin Aspelund.  

Fra BKA møtte Bjørghild des Bouvrie (organisasjonssekretær/økonomiansvarlig/kasserer) 

 

Referat fra forrige styremøte 05.12.2016.   Godkjent. – 

Fremtidig rutine: Referat sendes ut snarest til alle i styret. Eventuelle kommentarer sendes styreleder Steinar som så 

sender endelig referat til informasjonsmedarbeider Halfdan Wiik, som så tar referatet inn på vår internettside.  

 

OBS - PS Siden styreleder skulle på utenlandsreise i tiden 11. – 23. febr. sendes ev. kommentarer denne gang til 

nestleder Finn Bjørnar 

 

Valg av referent: Kristin Aspelund 

 

1. Landsmøtet – planlegging – planleggingsgruppe  

Tidsrammer for arrangementet. – Landsmøtet går over 2 dager: lørdag 23. og søndag 24. september.  

BKA Oslo & omegn har avtalt leie av lokalet Svetter’n på Grefsen – leie for 2 dager kr. 7000,-. 

Ønskelig tidsbruk og program:   

Lørdag 11.00 - 14.00: korte innledninger vedr. forskj. temaer som så diskuteres i forskj. grupper  

                                     for i størst mulig grad å aktivisere og innhente synspunkter fra møtedeltakerne 

      14.00 - 15.00: lunsj,   15.00 - 18.00: årsmøte,  19.00 - festmiddag 

  Søndag 10.00 - 14.00 : foredrag med rikelig anledning til etterfølgende diskusjoner.  

  

Planleggingsgruppe som samarbeider med styret i Oslo & omegn angående landsmøtearrangementet:  

Steinar, Finn-Bjørnar, Christian og Kristin  

 

Forslag til temaer/foredragsholdere: Alle landsdeler bør være representert. Thina Saltvedt, oljeanalytiker - «fornybar-

samfunnet», Vegard Frihammer – Greenstat, Bg, - Urfolk-/samerepresentasjon, Arktis/Barentsregionen, 

Stortingsvalget 2017. Strategi fremover. 

 

Budsjettramme: 30.000,- . Det forutsettes at deltakerne betaler festmiddagen selv. ( Se også –Eventuelt) 

 

Tidspunktet for landsmøtet - lørdag 23. og søndag 24. september-  gjøres snarest kjent for alle våre medlemmer.  

 

2. Lokallags-samling  2017  - Planlegging – ved Kristin og Kåre. 

Kåre orienterte. Samlingen vil bli torsdag 16.febr. kl. 10.30 – 16.30 - i Miljøhuset, Naturvernforbundets møtelokale. 

Sosialt samvær om kvelden på Peppes pizza, Jernbanetorget.  

Ola Dimmen, Trondheim vil lede samlingen som får et program tilsvarende det som ble gjennomført i 2016. 

Det blir lagt vekt innspill fra deltakerne og aktiv deltagelse på samlingen. 

Hovedfokus på stortingsvalget 2017, NTP, positiv vinkling på klimasaker.  

Påmeldt 15-16 deltakere fra Molde, Bergen, Agder, Grenland, Drammen og Oslo.  

Økonomi: Møterommet i Miljøhuset får vi leie gratis! Ola Dimmens utgifter dekkes av BKA. Deltakerne for øvrig må 

selv dekke sine reisekostnader, ev. med refusjon fra lokallag/gruppe.  

Mange av deltakerne vil også delta på Broen til fremtiden.  Neste dag – fredag den 17. februar.  

De fleste deltakere har mulighet til å få overnatte hos familie/kjente.  

 

3. Styreseminar – saken utsettes til neste styremøte. 

 

4. Stortingsvalget 2017 – ved Finn Bjørnar om Klimavalgalliansen  

Alliansen omfatter nå ca. 60 organisasjoner. Årsmøte er man. 13. febr.. Finn Bjørnar møter som BKA’s representant, 

men der er anledning fra andre i styret å være til stede.  

Det er holdt strategirunde, bl.a. med Svein Tveitdal. (som ledet Klimavalg 2013) og Halfdan Wiik.  

Hovedsaker: Stortingsvalget og følgende arrangementer: Broen til fremtiden 17. febr., Vendepunktet med 

vardebrenning  (LoVeSe) 11. mars, 1. mai deltagelse,  arrangement/markering 2. sept.( en uke før stortingsvalget.) 

Arbeidsgruppe i Bergen/Trondheim jobber med spørsmålsforslag vis a vis politikerne.. 

Økonomi: Mange organisasjoner har gitt bidrag og alliansen disponerer nå ca 200.000- kr. og en person er ansatt på 

deltid. Hjemmeside: klimavalgalliansen.no.  
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5. Budsjett 2017, økonomi, finansiell situasjon. Nettside-utgifter v/Bjørghild 

Bjørghild hadde før styremøtet utsendt til alle i styret følgende oversikter:  

 

Regnskap 2016 – med opplysninger vedr. driftsinntekter og detaljerte opplysninger vedrørende driftskostnader.  

 

Overføring 2017 til lokallagene – pr. 15. jan. 2017- iflg.  9 A i BKA’s vedtekter og styremøtevedtak 15. mars 2016.  

 

Utkast til budsjett 2017 – med summarisk regnskap 2016 –  

Disse ble drøftet og det ble gjort to endringer i utkastet til budsjett 2017:  

Pkt. 6 – Webutvikling og vedlikehold Frameworks og vederlag /reisekostnader Halfdan Wiik – Forslag 50.000 ble 

endret til 40.000,- og  pkt. 8 Årsmøteutgifter ble endret fra 20.000 til kr. 30.000,- 

 

Notater til Regnskap 2016 – pkt. 1-9: Saldo pr. 31.12.2015: kr. 38.124,-, Saldo etter årsdriften 2016 kr. 5.460,-  

Saldo pr 31.12.2016 : kr. 43.584,- 

  

Notater til Budsjett 2017 – pkt.10 – 15.  

Pkt. 11 Driftskostnader Punkt 1a: tilbakeføring til lokallagene med regnskapsplikt – totalsum iht  medl.antall – 65.000,-  

Pkt. 12 Kontingent krav utsendt 19. jan. med premie til 10 medlemmer som får en premie ved betaling innen 1. febr.  

Pkt. 13 Klimakvoter kjøpes ved nødvendige flyreiser til møter hos http://no/myclimate.org/no/. 

 

Medlemsoversikt - pkt 16 – 19. Pr. 31.12.2016 var det registrert 1468 BKA-medlemmer, herav 243 nye i 2016. 

 

Lokallag: med regnskapsplikt i 2017: Oslo, Bergen, Trondheim , Drammen, Grenland og ny: Haugaland.  

 

Medlemsutvikling og kontingentbetaling: Bjørghilds utsendte informasjon inneholdt også en oversikt angående 

medlemsutviklingen fr.o.m. 2012. Den viste fr.o.m. 2012 innkommende medlemskontingent og antall registrerte 

medlemmer som ikke har betalt. –  

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt årskontingent (BKA’s vedtekter §6)  men dette har ikke vært gjort 

konsekvent.   

 

6. Internasjonalt utvalg v/ Finn Bjørnar – forrige møte sak 7 b 

Til denne sak forelå et notat utarbeidet av Finn Bjørnar Utvalget  har bestått av Halfdan Wiik, Mette Newth og Svein 

Tveitdal. Etter ICCP-møtet i Paris des. 2015 har aktiviteten visstnok vært beskjeden.  Det er organisasjoner  

tilsvarende/lignende BKA i følgende land: Canada, USA, England, Nederland, Belgia og Sveits.  

Finn Bjørnars forslag til vedtak ble vedtatt:  

«Styret ved leder ber Mette og Halfdan/Svein om å utarbeide et kort notat der de vurderer forutsetninger og 

muligheter når det gjelder hvordan  BKA bør orientere seg i forhold til internasjonalt samarbeid.» 

 

7. Den politiske plattform –jf. forrige møte sak 10 c  forslag v/ Brita og Steinar 

Det ble en kort diskusjon angående denne saken, og det fremkom motstridende synspunkter som trenger grundigere 

avklaring. Saken ble utsatt til neste styremøte. 

 

8. Militær virksomhet, forslag fra Trine Eklund. Forslag fra Finn Bjørnar. 

Til denne sak forelå det også et notat og et forslag til vedtak fra Finn Bjørnar. Til årsmøtet 2016 fikk BKA forslag fra 

Trine Eklund, Bestemødre for fred (BFF) og BKA-medlem om å ta opp problematikken «Miljøet og Militæret». I nov. 

2016 og under Klimafestivalen 2017 har BFF og BKA Oslo og omegn arrangert seminarer ang. temaet.  

Militær virksomhet bidrar vesentlig til klimatrusselen og bidrar til alvorlige humanitære kriser og krigsfare. 

Finn Bjørnars forslag til vedtak ble vedtatt:  

«Styret i BKA er positive til initiativene fra BFF. I et klimapolitisk perspektiv er det viktig å ta opp kampen mot alle 

slike kilder til forverring av det globale klimaet. Militær virksomhet kan ikke innvilges noen unntaksregel fra dette., og 

dette må være en viktig sak både for BKA og i samarbeidet med andre organisasjoner.» 

 

9. Nytt medlem av valgkomiteen. 

Halfdan Wiik ble vedtatt som nytt medlem i valgkomiteen sammen med tidligere medlemmer Bodvar Sonstad og 

Grethe  Mathismoen.  

 

10. Medlemsverving v/Bjørghild og Christian 

Saken ble utsatt, 
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11. Status klimasøksmål v/Steinar 

Saken som Green Peace og Natur og Ungdom har reist mot staten forberedes for forhandling som antas å kunne 

foregå på forsommeren 2017. Steinar Winther Christensen og Ketil Lund (BKA-medlemmer) vurderer om BKA kan 

slutte seg til søksmålet som såkalt «hjelpesaksøker» 

 

12. NTP – jernbaneaksjon? v/Finn Bjørnar 

BKA Trondheim har en arbeidsgruppe bl.a. med Otto Martens og Idar Støwer som jobber med denne saken, og det 

vil bli et møte i den anledning 7. mars. 

Det er dannet en aksjonsgruppe bl.a. med Green Peace og Naturvernforbundet som jobber mot en ny 3. rullebane på 

Gardermoen der Avinor er spesielt ivrig etter å få rullebanen realisert. Finn Bjørnar og Steinar har hatt kontakt med 

gruppa og enkelte politikere angående denne saken.  

 

13. Eventuelt 

 

Oppgaver organisasjonssekretær /regnskapssekretær i BKA – i tillegg oppgaver som sekretær og 

økonomiansvarlig/kasserer. Fra Bjørghild mottok vi til styremøtet et notat der hun pr. 15. jan. 2017 hadde 

oppsummert de forskjellige oppgaver som hun  

utfører for BKA.. Til en viss grad med hjelp fra sin ektemann.  

Styret takker ekteparet des Bouvrie for den imponerende, ulønnede arbeidsinnsatsen som de utfører for BKA ! 

 

Solidaritetsdeling Thelma Kraft ønsket at BKA skulle praktisere en ordning der vår organisasjon foretar en såkalt 

«solidaritetsdeling» av medlemmers reiseutgifter til vårt landsmøte/årmøte.  Saken settes på dagsorden til neste 

styremøte.  

 

 

 

Neste BKA-styremøte i Oslo mandag 4. april kl. 10.00 

 

Kristin Aspelund, referent – 14.02.2017 

 

 


