
 
Besteforeldrenes klimaaksjon  
 
Referat fra sentralstyremøte mandag 26. febr. 2018 kl. 1000 -1400.    
 
Sted: Møterom Gerhardsen, Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2 B, Oslo  Referent Kristin Aspelund 
 
Til stede: Finn Bjørnar Lund, Gro Nylander, Christian F. Holst, Nina Weidemann, Brita Helleborg, Kristin 
Aspelund og Kåre Eie. 
I tillegg var Halfdan Wiik innkalt som nettansvarlig og Steinar Winther Christensen og Ketil Lund i egenskap 
av juridiske rådgivere (begge fra kl. 1300) 
.  
Forfall: Steinar Høiback og Gunnar Kvåle, dessuten frafall for organisasjonssekretær Bjørghild des Bouvrie 
som også var invitert til møtet.  
Siden Steinar H. hadde måttet melde forfall, var Gro Nylander møteleder i første halvdel og Finn Bjørnar i 
siste del av møtet.    
 
Saksliste:  
 
Sak 09/18 Referat fra sentralstyremøte onsdag 10.jan. 2018  
Brita som var referent, meddelte at utkast til referat iht vedtak i sak 02/18 var utsendt til alle 
styremedlemmer for kommentarer og at disse var innarbeidet i det utsendte reviderte referatet.  
Arbeidsutvalget (AU) hadde deretter behandlet revidert referat og mener at referatet ikke kan godkjennes 
vedr. sak 07/18b KlimaAvgift til Fordeling (KAF). AU fremholder at planen på sentralstyremøtet ble 
hastebehandlet, nærmest som en orienteringssak og at styret ikke tok stilling til eller aksepterte 
gjennomføring av alle enkeltpunktene i den fremlagte planen som var utarbeidet av Brita i samarbeid med 
KAF-arbeidsgruppen. – Kommentarer fra AU var ikke innkommet før utkastet til referat ble revidert. Se 
oppfølgende behandling av KAF under sak 13/18. 
 
Sak 10/18 Økonomi – jfr. sak 04/18 
Pr. d.d. har BKA iflg. Christian kr. 144.136,- i saldo. BKA har nå tatt i bruk vårt nye regnskapssystem Fiken til 
utsendelse av kontingentfakturaer med KID-nr. De sendes via e-post til medlemmene. Pr. dato er 1041 
fakturaer sendt ut. Resten vil bli utsendt innen 1. mars. De av BKA’s medlemmer som ikke har e-
postadresse, vil få tilsendt kontingentfaktura pr. brev med oppfordring om betaling av kontingenten.  BKA 
har nå ca. 1840 medlemmer. Tradisjonelt har ca. 71 % av våre medlemmer årlig betalt kontingent. Ved 
hjelp av det nye regnskapssystemet har vi et bedre verktøy for oppfølging av de som ikke har betalt. Det er 
et mål at antall betalende vil øke.  
 
Sak 11/18 Arbeidsfordeling frem til årsmøtet.  
 
Sak 11/18a – jfr. sak 03/18  
Steinar Høiback vil i august 2018 flytte til USA. Han vil da heller ikke være tilstede på kommende 
landsmøte/årsmøte 22.-23. sept. Gro foreslår at dette løses ved bruk av internett/Skype, i alle fall frem til 
årsmøtet.  
Vedtak: Steinar H vil fortsette å arbeide med styrets årsberetning fram mot årsmøtet. Valgkomiteen vil 
arbeide videre med lederspørsmålet sammen med valgforslag til styre fram mot årsmøtet.  
 
Sak 11/18b – jfr. sak 07/18  
Arbeidsutvalget gjennomfører forberedelsene til årsmøtet.   
Vedtak: Nina Weidemann ble valgt til sentralstyrets kontaktperson vis a vis BKA-gruppa i Bergen/Hordaland 
v/Thelma Kraft som planlegger landsmøtet. Halfdan vil bistå henne.  
 
Sak 12/18 BKA’s nettside – jfr. vedtak 3 i sak 04/18 
Nettsidens innhold: Flere kommenterte at nettsidens innhold er meget bra slik det nå presenteres og 
oppdateres. Halfdan fremholdt at hans ambisjon var at nettsiden ikke skulle være statisk, men være 
dynamisk med jevnlige oppdateringer, med god nyhetsdekning og bl.a. gi god bakgrunnsforståelse. Han 
ønsket at nettsiden også skulle stimulere til økt bruk av sosiale medier. Som eksempel viste han til at en 
nylig publisert nyhets-melding om fornybar energi, hadde fått ca. 450 likes på få dager. Samarbeidet med 
både Ivan Chetwynd og Knut Bryn i BKA O&O opplever han som meget positivt.  
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Drift av nettsiden: Halfdan synes Framework er en svært grei og miljøpositiv samarbeidspartner, som han 
ser liten  grunn til å skifte. Forandringen ved et eventuelt skifte til et helt nytt system/ny 
samarbeidspartner, vil medføre at han vil måtte trekke seg.   
Nettside-økonomi: Ved etablering av nettsiden fikk BKA tilskudd fra Klimaløftet. BKA betaler en årlige 
avgifter til Wordpress og Framework, ca. kr. 30.000,- Utgiftene til drift av nettsiden har i både 2016 og 2017 
vært ekstra store bl.a. pga tilknytningen til systemet av Ivan og Knut Bryn som nye medarbeidere. Halfdan 
antar at utgiftene vil bli mindre i 2018.  
Vedtak: Halfdan kontakter Framework mhp å se om det er noe som kan gjøres for å redusere utgiftene for 
BKA. 
 
Sak13/18  Informasjon fra prosjektene – ved K-personene – jfr, sak 07/18.  
 
Sak 13/18a Jernbanekampanjen. Finn Bjørnar orienterte om saken og fortalte at Otto Martens i BKA 
Trondheim har skissert en strategiplan for videreføring av Jernbanekampanjen. Han er ev. personlig villig til 
å støtte kampanjen med økonomiske midler og ser gjerne at BKA tar saken videre.  
Vedtak: Finn Bjørnar, Halfdan og Kristin har tidligere sagt seg interesserte i å følge opp ev. aktivitet i 
Jernbane-kampanjen. Styret mener BKA må få med tidligere og ev. nye samarbeidspartnere.  
  
Finn Bjørnar, Halfdan og Kristin vil i etterkant av dagens møte i sentralstyret ha et eget møte ang. dette og 
ev. innspill til aktuelle politikere siden Jernbanesaken har nylig fått ny aktualitet fordi Bane Nor har meddelt 
at realisering av InterCity-prosjektet vil bli mange år forsinket, stikk i strid med hva som ble vedtatt i NTP i 
2017.   
 
 
Sak 13/18b – jfr. Sak 07/18 – Plastposeforbudet 
Kåre Eie har sammen med Kristen Fløgstad og noen andre i BKA på Sørlandet innhentet aktuell informasjon 
om plast forsøpling og har laget et utkast til strategiplan.  Begge deler er mottatt på e-post i forkant av 
dette møtet i sentralstyret.   
Vedtak: Sentralstyret slutter seg til gruppens prioritering av følgende punkter i strategiutkastet:   
 
Punkt 1. Plastposeforbud – innføre avgift på plastposer.   
BKA-strategi: Samarbeide med Virke.  

         Påvirke ny klima- og miljøminister Ola Elvestuen til å engasjere seg i denne saken.  
 
Punkt 6. Samarbeide med tekstilindustrien – miljøvennlig produksjon av tekstiler/klær for å redusere kilder 
til mikroplast-forsøpling.  
BKA-strategi: Kontakte lokale produsenter som f.eks. Stormberg i Kristiansand. 

Finne ut hva slags strategi lokale produsenter har når det gjelder miljøvennlig produksjon av 
tekstiler.                     

 
Punkt 9. Strandrydding/opprydding etter flom – nasjonal strandrydding.  
BKA-strategi: Delta på nasjonal strandryddedag 5. mai 2018.  

         Ta kontakt med lokale aviser for å profilere BKA.  
         Bruke Facebook/sosiale medier aktivt i lokallag for å spre budskap og engasjere flere i   

klimaarbeidet 
 
Sak 13/18c KarbonAvgift til Fordeling – jfr. sak 07/18 b og dagens sak 09/18 Referat fra sentralstyremøtet 
10.01.18 
Brita Helleborg har sammen med KAF-arbeidsgruppen utarbeidet en plan som ble presentert på vårt forrige 

møte i sentralstyret. Som det fremgår av aktuelle ovennevnte kommentarer til referatet fra møtet den 10. 

jan. gikk ikke sentralstyrets daværende vedtak ut på at BKA skulle gjennomføre alle de nevnte punktene i 

arbeidsgruppas forslag til plan. 

Etter forrige sentralstyremøte er planen nøye vurdert av en rekke styremedlemmer og er også drøftet på 

møte i arbeidsutvalget (AU).  AU presiserte under dagens sentralstyremøte at årsmøtets vedtak var 

følgende: «BKA vil arbeide for å spre kunnskap om karbonavgift til folket og for at myndighetene utreder 

ordningen.» 
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Med tanke på:                                                                                                                                                                                        

1) KAF’s kompleksitet og dagens usikre kunnskap om hvorvidt KAF i det hele tatt lar seg 

realisere noe sted, og 2) hvorvidt det i så fall passer inn i det norske skatte- og avgiftssystemet og                                                                           

3) den lange politiske veien fram, ber AU Sentralstyret stemme over følgende  formulering til vedtak i 

styremøtet 26.2.18: 

Årsmøtets vedtak fra 2017 om KAF er på god vei til å bli oppfylt.                                                                                     

Medlemmer av BKA står selvsagt fritt til å arbeide videre med å gjennomføre KAF-gruppas plan, i den grad 

de har kapasitet til det.                                                                                                                                                                     

KAF er foreløpig ikke en høyt prioritert sak for BKA som organisasjon. 

Vedtak: AUs forlag til vedtak ble vedtatt mot én stemme, Brita Helleborgs.                                         

Brita begrunnet sin dissens med at hun mener at vedtaket er i strid med årsmøtevedtaket.  

       

 
Sak 14/18 – jfr. sak 01/18. Klimasøksmålet og om veien til Høyesterett.  
Kjetil Lund var invitert for å orientere om status, supplert av Steinar Winther Christensen. Greenpeace og 
Natur og Ungdom har anket saken. Avventer tilsvar på anken, utsatt frist til 5. mars. Ketil Lund er usikker på 
om saken vil komme opp først i Lagmannsretten og om partene vil vinne saken.   
BKA fortsetter som partsmedhjelper, og BKA-medlemmer oppfordres til å støtte søksmålet ved fortsatt 
kronerulling, samtidig som det presiseres at BKA-medlemmer aldri vil kunne bli gjort økonomisk personlig 
ansvarlig i anledning saken.  
 
 
Sak 15/18 Lokallagssamling – jfr. sak 05/18  
Nina Weidemann som er kontaktperson for samlingen lørdag 9. mars, opplyste at 41 deltakere er påmeldt, 
og deltakerne kommer fra «hele landet». Bl.a. er det påmeldt representant fra Helgeland, Levanger og 
Fredrikstad; steder der man trolig vil forsøke å få etablert nye lokallag. Det store antall deltakere i forhold 
til tidligere lokallagssamlinger medfører at Nina, har vært på leting etter passende lokale, og endelig sted er 
p.t. ikke endelig avklart. (PS I ettertid er det ordnet med leie av lokale i hos Norges Bygdeungdomslag i 
Nordahl Bruns gt. 22. 
 
Program: Samlingen vil ha to økter. Den første vil bli ledet av Ola Dimmen og hovedtema er lokallags 
presentasjon av ulike aktiviteter og formidling. Andre økta vil deltakerne  være delt i to grupper; den ene 
med tema KAF, ledet av Brita og den andre ledet av Nina med tema; Veien videre for BKA og der Gunnar 
Kvåle vil bli spurt (av Halfdan) om å være innleder, bl.a. fordi han er med i Strategi-gruppa i BKA sammen 
med Steinar H og Halfdan.  
 
Økonomi: Halfdan, Nina og Ola Dimmen vil få dekket sine reiseutgifter. Lokalleie ser foreløpig ut til å bli ca. 
5-6000 kr. Tidligere har utgifter til lokallagssamlingene ligget omkring kr. 20.000,- totalt. I tillegg kommer 
utgifter til lunsj. – Totalrammen på omkring 15.000,- kr. ble godkjent. 
 
Eventuelt:  
 
Urgenda – vår søsterorganisasjon i Nederland vant rettssaken mot staten, men staten anket dommen. 
Ankesaken vil komme i rettssalen den 28.mai i år.  
 
16. mars holdes et seminar på juridisk fakultet der det rettes et folkerettslig perspektiv på § 112 og vårt 
søksmål.  
 
Broen til fremtiden arrangeres 9. mars og BKA vil ha stand i foajeen, som tidligere. 
 
BKA oppfordres til å slutte opp om paroler fra Klimavalgalliansens ved årets 1. mai arrangement. 


