Besteforeldrenes klimaaksjon
Referat fra sentralstyremøte mandag 16.10.2017 kl. 1000-1400
Sted: Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2 B, Oslo
Til stede: Steinar Høiback, Finn Bjørnar Lund, Gro Nylander, Christian F. Holst, Nina Weidemann,
Kristin Aspelund, Gunnar Kvåle og Kåre Eie. I tillegg var Halfdan Wiik innkalt som nettansvarlig og
Steinar Winther Christensen i egenskap av juridisk rådgiver ( fra kl. 1300). Steinar Høiback forlot
møtet ved starten av sak 3 pga sykdom, og Finn Bjørnar Lund ledet resten av møtet.
Forfall: Bjørghild des Bouvrie, Brita Helleborg.

Saksliste:

1.Presentasjon
Styreleder ønsket medlemmene av det nye sentralstyret velkommen til møtet, spesielt de nye
medlemmene Gro Nylander, Nina Weidemann og Gunnar Kvåle. Det var en kort runde med
presentasjoner, der alle fortalte litt om sin bakgrunn og engasjement i klimasaken.
Generasjonsperspektivet ble framhevet av flere.

2. Konstituering
Valg av nestledere, sekretær/kasserer, arbeidsutvalg, referent etc.
Sak 2 og 3 i innkallingen ble slått sammen til sak 2.
•

Nestledere
Det foreslås at BKA i denne perioden velger to nestledere. Forslaget er at Gro Nylander og
Finn Bjørnar Lund velges som nestledere fram til årsmøtet i 2018. Begrunnelsen er at
aktiviteten i BKA er sterkt økende, særlig mht rettssaken i november og mer samarbeid med
andre miljøorganisasjoner og politiske partier.
Vedtak: Gro Nylander og Finn Bjørnar Lund velges til nesteledere fram til neste årsmøte.

•

Sekretær/kasserer
Som sekretær foreslås Christian F. Holst fram til årsmøtet 2018.
Vedtak: Christians F. Holst velges om sekretær/ kasserer fram til årsmøtet i 2018.

•

Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget oppgave er å forberede sentralstyremøter samt arbeide med daglig drift av
BKA. Gro Nylander, Finn Bjørnar Lund, Christian F. Holst og Steinar Høiback er forslått. Det
var ingen kommentarer til forslaget.
Vedtak: Gro Nylander, Finn Bjørnar Lund, Christian F. Holst og Steinar Høiback utgjør
arbeidsutvalget fram til neste årsmøte.

•

Sekretær og referatansvar fra sentralstyremøtene
Det foreslås at referatansvar går på rundgang, slik at referatskrivingen deles av alle unntatt
styreleder som må lede møtene. Sekretæren utarbeider en liste over referentansvar.
Vedtak: Referentansvar går på rundgang og sekretæren utarbeider en liste.

•

Organisasjonssekretær og nettansvarlig
Bjørghild des Bouvrie og Halfdan Wiik fortsetter i rollene som organisasjonssekretær og
nettansvarlig. Begge deltar i de sentralstyremøtene som styreleder inviterer til.

•

Materialforvalter
Kristin Aspelund fortsetter som materialforvalter.

3. Gjennomgang av roller og oppgaver, jf årsmøtevedtakene
Sak 3 er en oppfølging av vedtakene som ble gjort på årsmøtet. Styreleder presenterte en felles mal
for oppgavene som Kontaktpersoner for de ulike oppgavene. Alle som er oppført som K- personer vil
etter denne malen ha de samme oppgavene, dvs. rapportere til sentralstyret om fremdrift i saken.
Denne malen var sendt styremedlemmene på forhånd. Alle som er oppført som kontaktpersoner er
forespurt og har sagt seg villige til denne jobben.
•

Strategisk plan
Steinar Høiback er forslått som K- person, i samarbeid med Halfdan Wiik og Gunnar Kvåle.
Begge de to siste er forespurt. Halfdan Wiik argumenterte for at det «ikke er nødvendig å
finne opp kruttet», viktig å bygge på tidligere planer fra 2015. Flere nevnte « aksjon» som
stikkord: vi er jo « Besteforeldrenes klimaaksjon.» Nina W. mente at strategiplanen bør
forankres i lokallagene. Saken bør tas opp på lokallagssamlingen. Kåre og Gro påpekte at en
slik strategiplan bør rulleres, justeres årlig.
Vedtak: Steinar Høiback er kontaktperson for å utarbeide strategisk plan i samarbeid med
Halfdan Wiik og Gunnar Kvåle.

•

KAF – vedtaket
Styreleder minnet om vedtaket fra årsmøtet: « BKA vil arbeide for å spre kunnskap om
karbonavgift til folket og for at myndighetene utreder ordningen».
Brita Helleborg er forslått som kontaktperson i denne saken. Det var en diskusjon om
hvordan vedtaket skal tolkes. Det er enighet om oppgaven er todelt: 1. Spre kunnskap om
KAF til folket og 2. Myndighetene utreder ordningen. Finn Bjørnar mente at punkt 2 kan bli
vanskelig og krevende å gjennomføre politisk. Det er viktig at gruppen som skal arbeide med
denne saken har et klart mandat fra sentralstyret.
Vedtak: Brita Helleborg er kontaktperson for gruppen som skal utarbeide forslag til
hvordan BKA vil arbeide for å spre kunnskap om karbonavgift til folket og for at
myndighetene utreder ordningen.
Sentralstyrets merknad: det understrekes at mandatet gjelder å utarbeide forslag som må
godkjennes av sentralstyret/ årsmøtet før de settes i verk.

•

Jernbanekampanjen 2017/2018
Otto Martens fortsetter som kontaktperson for Jernbanekampanjen.
Finn Bjørnar minnet om at vi nå samarbeider med danske og svenske organisasjoner for å
lage en henvendelse til Nordisk Råd. Hensikten er å få nordiske parlamentarikere tydeligere
på banen for å bedre togsamarbeidet mellom våre land. Både Danmark og Sverige er opptatt
av saken, og har planer for utvikling av jernbanenettet. Det er også viktig å få mobilisert
politikerne våre, både KrF og Venstre er jernbaneinteressert. Halfdan Wiik minnet om det
ikke er BKA som er primus motor i denne kampen. Naturvernforbundet er eksperter og
støttes av BKA og andre på dette området. Nettverksarbeid er også viktig, jf Aksjonsseminar i
april, der nestleder i Agenda var deltaker.
Vedtak: Otto Martens fortsetter som BKAs kontaktperson for Jernbanekampanjen. Halfdan
Wiik blir med i gruppen sammen med Finn Bjørnar Lund og Kristin Aspelund. De to
sistnevnte er ansvarlige fra sentralstyret for kontakt og oppfølging med gruppen.
Oppgaven er å videreføre Jernbanekampanjen slik årsmøtet i BKA har vedtatt.

•

Den digitale utvikling
Knut Bryn er forespurt som kontaktperson for dette arbeidet. Han knytter til seg andre
interesserte. Det er ulik kunnskap på dette feltet og stort behov for kursing av
styremedlemmer og medlemmer i digitale ferdigheter. Muligheter for kursing ble drøftet,
f.eks. i forbindelse med lokallagssamlingen til våren, et forlenget styremøte, klimakafe etc.

Vedtak: Knut Bryn er kontaktperson for gruppen som skal utrede hvordan BKA på best
mulig måte kan bruke de ulike digitale verktøy.
•

Samarbeid med miljøagentene
Ivan Chetwynd er forespurt og har sagt seg villig til å lede dette viktige arbeidet.
Vedtak: Ivan Chetwynd er kontaktperson for gruppen som undersøker om og evt hvordan
dette lar seg gjøre og rapporterer tilbake til styreleder.

•

Delingsmodell for klimakunnskap
Harald Smedal er forespurt og sagt seg villig til å lede dette arbeidet. Det er viktig at
klimakunnskap bli lett tilgjengelig. Det ligger mye bra på BKAs nettside, men det er behov for
en database med oppdatert klimakunnskap som er lett tilgjengelig – gjerne popularisert og
forenklet , som lokallagene kan bruke. Det ble også en diskusjon rundt markedsføring av
klimakunnskap overfor publikum. Aktuelle arenaer her er: eldresentre, senioruniversiteter,
offentlige biblioteker, skolen.. Det er behov for en stall av foredragsholdere. Gro Nylander sa
seg villig til å være med i en slik «stall». Klimasangene til Ola Dimmen- « Syng for klima!»bør kunne brukes mer, f.eks. i korsammenheng. Kåre sjekker med Norges Korforbund.
Vedtak : Harald Smedal er kontaktperson for gruppen som skal arbeide med å øke
forståelsen for klimautfordringene hos folk flest . Det utarbeides et pilotprosjekt for
hvordan dette arbeidet kan utføres.

•

Plastposeforbud
Kåre Eie er forespurt og har sagt seg villig til å være kontaktperson for dette arbeidet.
Halfdan Wiik minnet om at det er den fossile delen vi er interessert i å fjerne. Det er fossil
plast som er problemet. Det bør være en aksjon for nedbrytbar, biologisk plast.
Vedtak: Kåre Eie er kontaktperson for gruppen som skal utarbeide et forslag til hvordan
BKA vil arbeide slik at plastposeforbud gjøres til sak for BKA.

•

Lokallagssamling
Lokallagssamlinger er en viktig arene for erfaringsutveksling og møte mellom lokallag og
sentralstyret. Erfaringene er gode, og sentralstyret ønsker å fortsette med slike samlinger.
Nina Weidemann er forespurt som kontaktperson. Hun utarbeider et forslag til
gjennomføring med dato. Kåre Eie sender dokumenter fra de to siste samlingene til Nina.
Han minnet ellers om at samlingen i fjor var i forbindelse med Broen til fremtiden i Oslo, slik
at medlemmene kunne få med seg begge deler. Broen til fremtiden er 9. mars 2018.
Vedtak: Nina Weidemann er kontaktperson for lokallagssamlingen våren 2018. Oppgaven
er å foreslå tid, sted og hovedtema for lokallagssamlingen i 2018 i nært samarbeid med
lokallagslederne og lokallagskontakter.

•

Vervekampanje, materiell etc.
Kristin Aspelund orienterte om vervekampanjen. Rekruttering av medlemmer var en sak på
sentralstyremøtet 3. 04.2017, der Halfdan Wiik la fram en del tanker om medlemsverving
etter innspill fra medlemmer i Hordaland. Han kom bl.a. med konkrete anbefalinger til styret,
se referat fra styremøtet 06.02.17. Kristin refererte også tilbakemeldinger fra styret i Oslo
lokallag. Her blir følgende tiltak presisert : 1. BKA må være tilstede der klimasaken debatteres
og ta ordet som BKA-medlem, 2. skrive innlegg i aviser og tidsskrifter, 3. pool av
foredragsholdere, 4. BKA- foredrag i pensjonistforeninger og seniorsentre. Ellers ble det
påpekt at skjema for verving bør oppdateres, gjøres mer brukervennlig.
Kristin gjennomgikk aktuelt ververmateriell og viste til informasjon om dette på nettsiden.
Behov for ny hovedbrosjyre ble drøftet. Kristin og Finn Bjørnar ser nærmere på dette. Gro
forslo en vervekampanje mellom lokallag, en personlig konkurranse mellom medlemmer fra
ulike lokallag med premiering for flest vervede medlemmer.

Vedtak: Kristin Aspelund har ansvar for vervekampanjen og materiell. Halfdan Wiik
oppdaterer skjema for verving. Kristin og Finn Bjørnar ser nærmere på oppdatering av ny
hovedbrosjyre.
•

Rettssaken – aksjonsplan mm.
Steinar Winther Christensen var innkalt som juridisk rådgiver i forbindelse med rettssaken /
klimasøksmålet. Saken kommer opp for Oslo tingrett 14. november, og det er satt av 8 dager
til saken. Steinar orienterte om status i saken og BKAs rolle som partshjelper. Han presiserte
at rollen som partshjelper medfører et stort ansvar. Rettssaken blir en viktig sak på
klimafronten i Norge. Spørsmålet er hvordan BKA skal håndtere og profilere denne saken.
Steinar vil følge saken dag for dag i retten og lage en oppsummering på egnede fora eller på
nettet. Før rettssaken er det viktig for BKA å delta i debatten. Det er bl.a. en paneldebatt 7.
november på Kulturhuset i Oslo, der redaktøren i Klassekampen vil være med. Alle
styremedlemmene står fritt til å skrive innlegg i avisene. Det er behov for sakkyndige vitner i
rettssaken, og det er viktig å bruke ressurser fra BKA som Hans Martin Seip og Gunnar Kvåle.
Tidligere biskop Finn Wagle er BKA-medlem og bør være aktuell som ressursperson, god på
det moralske perspektivet/ generasjonsperspektivet. Fremtidige generasjoner er spesielt
nevnt i Grunnlovens & 112.
Oslo- laget har laget en flyer, og 1000 eksemplarer er allerede delt ut.
Vedtak: Steinar Winther Christensen er juridisk rådgiver for BKA i forbindelse med
rettssaken. Oppgaven er å utarbeide forslag til hvordan BKA skal håndtere og profilere
rettssaken. Han vil følge rettssaken og har ansvar for å informere medlemmene om
utviklingen i rettssaken og lage oppsummering på nettet.

4. Møtekalender 2017/2018
Arbeidsutvalget hadde laget forslag til møtekalender for resten av 2017 og 2018. Det er behov for å
koordinere forslaget med Oslo-gruppa. Kun pkt 1 og 2 ble behandlet på møtet, dvs. konstituerende
sentralstyremøte 16. 10.17 og foreslått møte 05.12.17.
Vedtak: Arbeidsutvalget kommer med nytt forslag til møtedatoer for sentralstyremøter,
lokallagssamling og årsmøte. Neste sentralstyremøte blir 05.12.17.

5. Økonomi-situasjonen i BKA og søknader om bevilgninger
Christian la fram en oversikt over budsjettet og oppfølging pr. 15.10.17. Antatt resultat pr. 31.12.17
er kr. 33. 755. Oversikten viser god kontroll over økonomien. Totale driftskostnader i budsjettet for
2017 er kr. 300 000, av disse er 223 743 brukt hittil. Saldo på vår bankkonto pr. 11.10.17 er kr.
108 780.
Søknader om bevilgninger:
1. Søknad fra Brita Helleborg om støtte til en artikkelsamling.
Søknaden gjelder delfinansiering av en artikkelsamling i etterkant av et seminar 2. desember i
Bergen, med tittelen «Karbonavgift til folket – mulig i Norge?» Det er Naturvernforbundet i
Hordaland som arrangerer seminaret. Målet med seminaret er å belyse KAF- problematikken fra flere
vinkler, også med innledere som er skeptiske til forslaget.
Vedtak: Sentralstyret bevilger kr. 2500 til utarbeidelse av artikkelsamlingen/ rapporten og kr. 2500
ved fremlegging av en balansert rapport.
2. Søknad om å støtte klimasøksmålet økonomisk.
Vedtak: Sentralstyret bevilger kr. 10 000 til dette formålet.
3. Jernbanekampanjen
Søker om kr. 4000 til annonsert møte 17. 10.17.
Vedtak: Søknaden ble innvilget.

5. Eventuelt
Markering ved åpningen av rettssaken 14. november 2017
En bunadsaksjon på Tinghustrappa ved åpningen av søksmålet ble diskutert. Flertallet syntes dette
var en god ide. Gro sjekker muligheter for en verdig markering ved åpningen av rettssaken/
klimasøksmålet.
Kåre Eie, 21.10.2017
Referent

