Besteforeldrenes klimaaksjon
Referat fra sentralstyremøte mandag 9. apri 2018 kl. 1000 -1400.
Sted: Møterom Gerhardsen, Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2 B, Oslo
Referent: Christian Holst
Til stede: Steinar Høiback, Gunnar Kvåle, Finn Bjørnar Lund, Christian F. Holst,
Nina Weidemann, Brita Helleborg, Kristin Aspelund og Kåre Eie.
I tillegg var Steinar Winther Christensen invitert i egenskap av juridiske rådgiver (fra kl 13)
Forfall: Gro Nylander, dessuten forfall for organisasjonssekretær Bjørghild des Bouvrie og
Halfdan Wiik som var invitert til møtet.
Følgende saker ble behandlet:
Sak 16/18. referat fra sentralstyremøte mandag 26.2.18
Det ble notert at i referatets Sak 13/18c skal tilføyes under vedtak: Brita Helleborg tok
disens og begrunnet det med at hun mener vedtaket i sak 13/18c er i strid med med
Årsmøtevedtaket fattet i 2017.
Generelt: Orienteringssaker, også fra AU (arbeidsutvalget), skal være fast post etter
behandling av referat.
Vedtak: Referat godkjent med ovennevnte merknader.
Sak 17/18a Orienteringssaker.
AU: Pga. Forhold i Steinar Høibacks familie, er det lenge siden det har vært møte i AU.
Det er flere saker AU må ta opp å behandle. Det gjelder bl. annet BKAs nettside. Dette vil
bli lagt frem for et senere sentralstyremøte og vil bli sett i sammenheng med
strategiarbeidet for hvordan BKA skal jobbe og agere fremover.
Sak 17/18b Orienteringer fra lokallagene
Bergenslaget
Forberedelsene til Lands- og årsmøte 2018 er godt i gang. Hotelltilbud blir rett ved Bergen
jernbanestasjon. Invitasjon går ut om kort tid.
Verdens miljødag er 5. juni. Det vil bli arrangementer i Bergen. BKA i Bergen blir med
sammen med NNU og NVF også med. Ungdomsorganisasjoner ønsker kraftigere tiltak
angående klimatiltak.
BKAs lokallag bør ta stilling i lokale miljøsaker. Viktig at vi støtter ungdommens
engasjement i miljøsaker.
Grenland
De har vansker med å skaffe nye folk til styreverv. De ønsker at lokallagene blir varslet om
nye BKA-medlemmer i deres område. Løsning, Lokallagene tar kontakt med Bjørghild om
info. Grenland har flere prosjekter på gang, bl.annet strandrydding.
Oslo og omegn.
Markeringer foran Stortinget forsetter. Den 6.4. var det over 20 BKA ere tilstede og 1000
løpesedler gikk raskt ut. Klimakaffe etter markeringene er en fast tradisjon med samvær
og meningsutveksling. Godt besøkt. Neste markering er 4.5.
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Trondheim.
Astrid Sandvik er ny leder i Trondheimsgruppen med Solbu som ny sekretær. Laget
konsentrerer seg om Arktis. Ola Dimmen har laget kunnskapsbase med bl.annet på
Powerpoint. Hans Martin Seip skal sjekke faktagrunnlaget. De skal markere seg med sitt
''Rangleorkester'' og stand under Bondes marked i Trondheim.
Det rapporteres fra møte på Oppdal. Der var det møte med stor oppslutning, mellom 40 og
50 fremmøtte. Mulig at et nytt lokallag blir dannet. Det arbeides videre med saken.
Trondheims- gruppen hjelper til.
Arendal og Kristiansand.
Det er mellom 30 og 40 medlemmer i området, men man har ikke fått til å danne et
lokallag ennå.
Plastposeaksjonen er viktig og gjennomføres nå.
Sak 18/18 ref sak 13/18 Rapport fra K-personer.
KAF.
K-person opplyser at hun har problemer med å få noen å jobbe sammen med videre om
KAF.
Ansvarlig for videre oppfølging: Brita Helleborg
Plastposeprosjektet. Styreleder ga honnør til hvordan prosjektet drives frem.
Prosjektet går inn for Nasjonalt plastposeforbud: Plan laget for å komme videre.
Plastposesaken må tas videre i andre lokallag. Kåre Eie sitter i sentralstyret og kan
informere lokallagene som representant for sentralstyret.
Ansvarlig for videre oppfølging. Kåre Eie
Jernbaneprosjektet er i god gjenge. Kl 13 i dag vil Jernbanedirektoratet offentliggjøre
sine planer for den videre jerbaneutbygging. BKA vil avgi høringssvar i saken. Det er
jernbaneuke denne uken.
Det er varslet en skarpere organisering av en toggruppe i BKA. Samarbeid med Norsk
Bane AS som kunnskapsbase. Dette støttes av sentralstyret.
Ansvarlig for videre oppfølging: Kristin Aspelund.
Delingsmodellen Prosjektet er i god fremdrift.
Ansvarlig for vider oppfølging: Harald Smedal
Sak 19/18 ''Quo vadis BKA'' strategi for den videre kurs.
Det refereres til notat fra Halfdan Wiik og det Arne Johan Vetlesen sa på konferansen
''Broen til framtiden'' 9.3.18.
Det kom frem synspunkter om at BKA må bli langt tydeligere slik også Gunnar Kvåle
skriver. Det ble stillet spørsmål om denne sak ''Quo vadis, vil kunne føre til en endring i
våre statutter, vedtekter.
Vedtak: Gunnar og Halfdan bes om å utarbeide et forslag til dette punkt
Ansvarlig for videre oppfølging: Steinar Høiback
Sak 20/18 ForUM v/Finn Bjørnar Lund
50 organisasjoner er med i ForUM. Regjeringen konsulterer ForUM. Det ble referert til
møte med klima og miljøminister Ola Elvestuen den 21.3.
Utgangspunkt var Talanoadialogen som er en viktig del av forberedelsene før
klimaforhandlingene seinere i år. Den fokuserer på tre viktige spørsmål:
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Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan kommer vi dit?
Mest tid ble brukt på spørsmålet ''Hvordan kommer vi dit?''
BKA som en NGO bør spille inn synspunkter til Regjeringen.
Elvestuen regner med Stortingsdebatt om klimamelding i juni.
BKA og ForUM videre. Arbeidet må styrkes. Det ble derfor foreslått at Gunnar Kvåle blir
med i ForUM som BKAs representant. Han sa seg villig til å bidra, men praktiske hensyn
gjør at han vanskelig kan fylle rollen som representant
Vedtak: Finn Bjørnar fortsetter som ForUMs representant med Gunnar som støttespiller,
som også kan gå inn i rollen når det er hensiktsmessig. Finn Bjørnar koordinerer.
Ansvarlig for videre oppfølging: Finn Bjørnar Lund
Sak 21/18 ref sak 11/18b Landsmøtet og Årsmøte 2018
Forslag til opplegg og tidsplan ble fremlagt. Spørsmål om endring av starttidspunkt kom
opp. Arbeidet med forberedelsene er i god gjenge.
Utsendelse av Årsmøtepapirer. Nina sa seg villig til å koordinere utsendelsen av
Årsmøtepapirer.
Vedtak: 1. Nina koordinerer utsendelse av årsmøtepapirer. 2. Innkalling til Årsmøte og
Landsmøte må ut medio april.
Ansvarlig for videre oppfølging. Steinar Høiback
Spørsmål om støtte til deltakere med høye reiseutgifter for å komme til Bergen ble reist.
Vedtak: Styret vil sette av midler til subsidiering av deltakere med høye reisekostnader.
AU skal foreta en vurdering og fremme forslag. Thelma kan i invitasjonen opplyse at det vil
bli satt av midler til reisestøtte for de med høye reisekostnader.
Ansvarlig for videre oppfølging: AU
Sak 22/18 ref sak 14/18 Klimasøksmålet.
Steinar W Christensen orienterte om anken. Han regner det som mest sannsynlig at
ankebehandlingen blir henvist til Borgarting Lagmannsrett. Der er det kø slik at saken
neppe kommer opp til behandling før om ca 2 år.
Sak 23/18 ref sak 10/18 Økonomi
Forslag til årsregnskap for 2017 ble delt ut men ikke behandlet. Bjørghild har vært til stor
hjelp. Det ble opplyst at økonomien for BKA for tiden er tilfredsstillende. Status på BKAs
konto i Cultura Bank den 9.4.18 var kr 220.234.
Antall medlemmer i BKA pr 9.4. er 1864. Siden nyttår har 42 meldt seg ut og 152 meldt
seg inn. Netto økning 110 medlemmer. Videre behandling av økonomi ble utsatt.
Ansvarlig for videre oppfølging: Christian F. Holst
Neste sentralstyremøte fastsatt til 11. juni 2018 kl 10.00 – 14.00 i Øvre Slottsg 2b
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