
Besteforeldrenes klimaaksjon  

 
 
Referat fra sentralstyremøte i Besteforeldrenes klimaaksjon mandag 03.04.2017 kl. 10.00 – 14.00 
 

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.  
 
Dessuten var tidligere leder, nå informasjonsmedarbeider Halfdan Wiik invitert til møtet for å gi innspill til 
medlemsverving og internasjonalt samarbeid. 
Bjørghild des Bouvrie, organisasjonssekretær/økonomiansvarlig/kasserer var også ønsket til møtet, men var 
forhindret. 
 
 
1.Referat fra forrige styremøte 06.02.2017.   Godkjent.  
 

2  Økonomisk status og orientering.                                                                                                               

Bjørghild hadde til forrige styremøte den 06.02.2017 sendt regnskapet for 2016, og det ble da godkjent.         
Vedtak: Regnskapet 2016 kan sendes revisor.  

Oversikt over økonomien forelå fra Bjørghild. - Saldo pr. 31.12.16 var kr. 43.584,-.       
Inntekter første kvartal  kr. 247.475 og utgifter kr.140.785. Nå er vår banksaldo pr. 30.03.17 ca. Kr. 150.000,-  

Lokallagene og lokale grupper har fått utbetalt de beløp som de har krav på. Dessuten har Oslolaget fått utbetalt  
kr. 30.000,- til organisering av landsmøtet i sept. 2017. 

Kontingentinnkreving::. Pr. 30.03.2017 har BKA 1480 medlemmer; herav har 944 betalt kontingent for 2107 og 536 
har ikke betalt. 2.gangs purring er utsendt. 10 medlemmer som betalte raskt, har fått premie. 

Antall medlemmer: Den 31.12.2016 hadde BKA 1468 medlemmer; siden har 61 medlemmer meldt seg ut, og 73 
nye har meldt seg inn.  

 

3  Rekruttering av nye medlemmer, verving.                                                                       

Halfdan Wiik var spesielt invitert av hensyn til denne saken og sak nr. 4. Han presiserte at det å jobbe for å 
opprettholde og å øke medlemstallet, er noe som må foregå kontinuerlig. Halfdan hadde forespurt medlemmer i 
Bergensområdet om å komme med tanker angående medlemsverving, og 8-10 personer hadde kommet med 
synspunkter. – Disse var sendt styret før dette møtet. Halfdan hadde følgende anbefaling til styret:   

1) Styret oppnevner en verve- og medlemsansvarlig                     
2) Det lages en egen «verve-stand» med god layout som tilbys alle lokallag                  
3) Det lages et eget «verve-ark» i tillegg til nåværende brosjyrer.                           .                                                

Finn Bjørnar anbefalte å etablere fastere samarbeid med andre aktuelle organisasjoner samt å oppfordre klima-
engasjerte ungdommer til å utfordre sine besteforeldre til å bli BKA-medlemmer.       
Thelma mener BKA bør utfordre hvert medlem til i løpet av 2017 å verve (minst) ett nytt BKA-medlem.       
Kaare mener vi må synes mer i nærmiljøet, vi må mer ut på gater og torg.         
Vedtak: Arbeidsutvalget jobber videre med saken til neste styremøte. 

 

4  Internasjonalt samarbeid.             
Halfdan og Mette Newth har tidligere vært BKA’s mest engasjerte mht internasjonal kontakt, bl.a ved deltagelse i 

New York i 2014 og i Paris 2015, der Mette tok initiativ til et brev til statslederne på konferansen, med tilslutning fra 
besteforeldre-grupper i andre land bl.a. Canada, Sveits og England.                 

Fra Mette Newth forelå et notat til Halfdan Wiik, videresendt til styret: Fra dette siteres følgende utdrag:        
«Internasjonalt – eller rettere globalt samarbeid er viktig og rett og slett uunngåelig.            
BKA må absolutt gjenopplive sitt engasjement, men det betyr slett ikke at BKA skal ta ledelsen.                     
Bilateralt samarbeid om felles hjertesak er effektivt og koster lite.                    
BKA kan ta initiativ til en global nettportal der alle «gamle» og nye og blivende klima/miljø-eldreaksjoner samles, 
presenterer seg og hjertesaker, og finner samarbeidspartnere. Canada bør drive et slikt prosjekt.»                            
Etter noe drøfting ble konklusjonen følgende:           
Vedtak: 1. Det etableres en arbeidsgruppe som skal jobbe videre mhp etablering av ev. internasjonal nettportal. 
(Astrid Brekken og Kaare Eie sa seg villige til å være med, Mette Newth vil bli forespurt)                  
Arbeidsutvalget utformer et mandat for denne arbeidsgruppa.        

             

 

5 Bevilgning til klimavalgalliansen                  

BKA bevilger kr.10.000 til Klimavalgalliansen 2017 der vi nå er en av ca. 60 deltagende organisasjoner.  

 

 



 

7 Styreseminar 2017 Faglig politisk plattform, forslag til årsmøte                                                                      Til 

BKAs årsmøte 2016 la Anders Ekeland fram et forslag til ny plattform for BKA. »Våre krav: En ansvarlig 
klimapolitikk». I forslaget hadde han listet opp en rekke krav mhp hva en ansvarlig klimapolitikk må innebære. 
Årsmøtet 2016 vedtok følgende: «Årsmøtet ber styret arbeide videre med politisk plattform for BKA, og at forslaget 
fra Anders Ekeland vurderes i denne sammenheng». Etter en kort diskusjon der ulike synspunkter fremkom, ble det 

gjort følgende beslutning                                                                                                                                             
Vedtak: « Arbeidsutvalget vil jobbe videre med en plattform for BKA’s arbeid». Dette vedtaket ble gjort mot en 
stemme; Brita Helleborg.  Styreseminar 2017 ble ikke drøftet.    

 

8 Bruk av nye kommunikasjonsmuligheter som Facebook, Twitter, Skype – innledning til diskusjon      

Ola Dimmen har hittil alene administrert BKA’s Facebook-side. Det er ønskelig at en fra sentralstyret også kan 
legge ut innhold på siden. Ola er kontaktet og stiller seg positiv til dette. Astrid Brekken sier seg villig til å 
samarbeide med Ola Dimmen om dette.                                                                                                                
Astrid mener det er helt nødvendig for alle i styret, ja for BKA-medlemmer generelt,  å kunne bruke de sosiale 
mediene som Facebook og Twitter, gjerne også Instagram og å beherske muligheten for å legge inn bilder og 
videoer.  Styret ser behovet for opplæring av styrets medlemmer og ønsker å få satt i gang nødvendig opplæring. 
Vedtak: Arbeidsutvalget jobber videre mhp å få gjennomført slik opplæring snarest mulig 

 

9  Landsmøte 2017 Foreløpig forslag til program               

Styret har mottatt forslag til program fra  lokallaget Oslo og omegn. Landsmøte med BKA’s årsmøte blir dagene: 
lørdag 23. Og søndag 24. September i Oslo, møtested Svettern på Grefsen. Årsmøtet blir lørdag ettermiddag. Det 
jobbes med å få avtaler med aktuelle innledere og foredragsholdere.  

  

10  Forslag til nytt innkrevingssystem av kontingent         

Christian hadde innhentet informasjon angående å få etablert kontingentinnkreving, avtalegiro og regnskap samlet. 
Skal vi tilby avtalegiro, kan vi avtale dette f.eks. med Cultura Bank og må i tillegg ha et regnskapssystem som 
støtter KID og OCR. Christian anbefaler regnskapssystemet FIKEN. Årlige kostnader med Cultura Bank og FIKEN 
vil tilsammen utgjøre kr. 5.760,-..                                                                   
Vedtak: Christian undersøker dette videre bl.a. sammen med Bjørghild og kommer tilbake med endelig forslag til 
hva vi bør gjøre med dette spørsmålet. 

 

11  Orientering om «Grasrotandel» - forslag til mulig øking av inntekter til lokallagene    

Christian anbefaler at våre lokallag etablerer avtale med Norsk Tipping for å få mulig økning av sine inntekter ved 
hjelp av «Grasrotandel» og tilbyr seg å sende denne oppfordringen til lokallagene sammen med en veiledning 
angående hvordan en slik avtale med Norsk Tipping etableres og brukes.              
Vedtak: Styret støtter Christians forslag.  

12  Arendalsuka – uke 33                  

Finn Bjørnar opplyser at BKA vil dele stand med Naturvernforbundet. Vår kostnad ca kr.2.500,-.                        
Kaare Eie vil være BKA’s kontaktperson vis a vis lokal kontakt Morten Tveit. Det vil trolig bli mulig med noen lokale 
private overnattinger. 

13  Årsberetning 2017                     

Etter årsmøtet i 2016 ble det etablert et interimstyre som fungerte utover høsten frem til endelig styre ble valgt. 
På.grunn av dette styreskiftet har nåværende styre funnet det mest hensiktsmessig å fordele oppgavene med å 
skrive årsberetning for driftsåret frem til kommende årsmøte i september. Detaljert forslag til disposisjon for 
årsberetning forelå fra Finn Bjørnar og fikk sin tilslutning  

14  Samferdsel – jernbaneaksjonen, Gardermoen, NTP og BKA               

BKA var initiativtaker til en minikonferanse om jernbane i Nasjonal transportplan. Flere aktuelle organisasjoner og 
foreninger var til stede.  NTP skal behandles i Stortinget i begynnelsen av april. Det ble dannet en arbeidsgruppe 
med leder Hugo Parr fra BKA med mandat til å utforme et brev som vil bli sendt til våre politikere. Det har blitt 
uenighet angående innholdet i brevet, som det haster med å få sendt. Finn Bjørnar vil pushe på saken.  

15  Eventuelt  - Solidarisk kostnadsdeling av reiseutlegg til landsmøtet            

Thelma hadde innsendt forslag om dette for at reisekostnaden for enkelte BKA-medlemmer ikke skal være 
avgjørende for om de ser seg anledning til å delta eller ikke. Hun foreslår at alle som deltar på årsmøtet skal 
belastes en reisekostnad på kr. 400,- som så går til en pott til fordeling etter behov. Kaare Eie undersøker hvordan 
dette kan ordnes og informerer arbeidsutvalget. Saken tas opp på neste styremøte 

Steinar deltar på 50-årsjubileum for Natur og Ungdom. –  

Vi oppfordres til å delta i March for Science. 22.april.  

ForUM der vi deltar v/ Finn Bjørnar sender skriv til politikere ang. krav om oppfølging av Paris-avtalen.  

 

Neste styremøte: mandag 19. Juni kl. 10.00 – 14.00  

Referent: Kristin Aspelund - 06.04.2017, - og 03.05.2017 etter kommentarer fra Brita (pkt.7) og Astrid (pkt8) 


