
 

 

Besteforeldrenes klimaaksjon  

 
Referat fra sentralstyremøte mandag 19.06.2017 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 i BKA Halfdan Wiik invitert til møtet, likeså Bjørghild des 
Bouvrie, organisasjonssekretær/kasserer. 
I tillegg var følgende fra Oslo-gruppa invitert: Styremedlem Steinar Winther Christensen, for å redegjøre for sak 2 § 112 
søksmålet og Linda Parr, til å orientere om sak 8 Årsmøteforberedelsene.  
 
 
1.Referat fra forrige styremøte 003.04.2017. Bjørghild bemerket at i dette referatet var hun omtalt som org.sekretær og 

kasserer og i tillegg økonomiansvarlig. BKA’s økonomiansvarlige er Christian Holst. Deretter ble referatet godkjent.  
 

2. Forslag om at BKA går inn som partshjelper i rettsaken som Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot 

staten og som skal behandles i Oslo Tingrett november 2017.  I møteinnkalling var det utsendt et «Styrenotat til 

møte 19.6. Disposisjon»  vedrørende  denne saken. Notatet hadde følgende avsnitt:  1. (Oppsummering) Konklusjon, 

2. Årsmøtevedtak og styrets fullmakt og vurdering 3. Vurdering av BKA sin eventuelt mer aktive rolle i søksmålet         

4. Økonomiske problemstillinger  5. Valg av «prosessfullmektig»   6. Videre arbeid fra styrets side.                               

Vedtak: «Styret ønsker at BKA går inn som partshjelper i rettsaken som Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt 

mot staten og som skal behandles i Oslo Tingrett november 2017.    Leder og nestleder får fullmakt til å inngå en avtale 

med Greenpeace og Natur og Ungdom  når BKA inngår som partshjelper. Denne fremlegges for styret på neste 

styremøte mandag 4. sept.» 

3. Internasjonalt samarbeid – Astrid og Kåre fikk i forrige styremøte i oppdrag å vurdere etablering av en internasjonal 

nettportal for besteforeldres klimaorganisasjoner. –                    

Vedtak:  «Ikke aktuelt for BKA å etablere en internasjonal nettportal, da det allerede foreligger en; «Our Kids’ Climate»  

- der en rekke av våre tilsvarende internasjonale organisasjoner er med. Mette Newth er BKA’s kontaktperson vis av vis 

portalen.» 

4. Nye kommunikasjonsmuligheter. – Foreløpig er ikke funnet en løsning på hvordan vi løser opplæringsbehovet. 

Vedtak: «Arbeidsutvalget tar initiativ til å få opplæring gjennomført og da fortrinnsvis i tilslutning til et styremøte». 

5. Orientering om mulig nytt innkrevingssystem av kontingent. – Christian og Bjørghild har nå sammen vurdert 

systemet FIKEN og har konkludert med at det vil by på så mange fordeler at de begge vil anbefale at BKA går til 

anskaffelse av FIKEN. Utgift første året kr. 5.760,- , senere år kr 4.760,-.  En ev. avtale kan avsluttes når som helst. I 

første tiden etter anskaffelsen vil Bjørghild og Christian jobbe med det gamle og nye systemet parallelt.  Foreløpig 

gjenstår avklaring av samkjøringen med vår bank Cultura Bank.       

              Vedtak: «BKA anskaffer FIKEN hvis Bjørghild og Christian finner det hensiktsmessig etter 

avklaring med vår bank».           

                                                                                                                                                                                     

6. Klimavalgalliansen – Finn Bjørnar opplyste at alliansen har jobbet for å få tilslutning fra flere organisasjoner, - 

foreløpig er ca. 60 organisasjoner tilsluttet – og for å initiere mobilisering lokalt og nærmere Stortingsvalget 11.sept.  

Finn Bjørnar er BKA’s kontaktperson til Klimavalgalliansen. Linda Parr leder i Oslo-gruppa er BKA’s kontaktperson i 

forhold til arrangementet i Oslo på den store «Vendepunkt-dagen» 2. september.  

7. Kontingentøkning. Ved etablering av BKA i 2006 var årskontingenten kr.200,-. Fra og med 2014 kr. 250,-.        

Vedtak: « Arbeidsutvalget utarbeider forslag til kontingentendring til  kr. 300,- til neste styremøte». 

8. Årsmøteforberedelsene.  Linda Parr samarbeider med Steinar Winther Christensen, Christian og Finn Bjørnar ang. 

årsmøtet/landsmøte.  Lokale: Haraldsheim ungdomsherberge i Oslo, kapasitet 100 deltakere, 20 overnattingsplasser 

reservert. Lørdag 23. innlegg ved Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom og tidligere biskop Finn Vagle.  BKA 

årsmøte lørdag ettermiddag. Søndag faglig program, bl.a. ved Andreas Ytterstad.  

9. Arbeidsutvalget har som tidligere avtalt, arbeidet med forslag til ny faglig politisk plattform for BKA, men hadde 

foreløpig ikke fremkommet med et konkret forslag. Mange synspunkter fremkom i møtet.                                        

Vedtak: « Arbeidsutvalget fremlegger forslag til ny klimapolitisk plattform på neste styremøte». 

 



 

 

10. Eventuelt.   

Reiseutgifter til fordeling: Kåre vil sende opplysninger ang. praktisk gjennomføring av dette til arbeidsutvalget, som så 

forbereder et vedtak ang. denne saken til BKA’s årsmøte i sept.  

Vedtektsendringer. – Brita, med assistanse av Christian vil komme med forslag til vedtektsendringer, bl.a. spesielt 

mht. §§ 4og 6 til neste styremøte.   

Søknad til Sparebankstiftelsen 1 om økonomisk støtte ble avslått da det ikke innvilges støtte til driftsmidler. Det er 

avtalt nytt møte med stiftelsen der en vil vurdere annet søknadsformål.  

Materialforvaltning.  Hovedansvaret/-lageret blir overtatt av Kristin fra Finn Bjørnar, som fortsetter som medhjelper  

 

Referent: Kristin Aspelund  22.06.2017 


