Referat fra sentralstyremøtet 11.06.2018, kl. 09.15 – 14.15, Frivillighetens
hus, Oslo
Tilstede: Kristin Aspelund, Steinar Høiback, Christian F. Holst, Finn Bjørnar Lund,
Gunnar Kvåle, Gro Nylander, Nina Weidemann, Steinar Winther Christensen (til
sted som observatør)
Meldt forfall: Sentralstyremedlemmene Kåre Eide og Brita Helleborg, samt
nettansvarlig Halfdan Wiik og organisasjonssekretær Bjørghild des Bouvrie.
Referent: Gunnar Kvåle
24/18 Referat fra sentralstyremøte 09.04.2018: Godkjent
25/18 Aktuelle saker
a) Oppfølging av sentralstyresak 19/18 «Quo vadis BKA». Notat datert 2.
mai 2018 av Gunnar Kvåle og Halfdan Wiik ble diskutert.
Notatet i sin helhet legges ut på nettet. Det ble foreslått at notatet
redigeres og forkortes en del, med færre forslag til slagord.
Gunnar Kvåle, sammen med Halfdan Wiik, skal gjennomføre dette.
Redigertnotat sendes til Sentralstyremedlemmene for
kommentar/endringsforslag før utsendelse med landsmøtepapirene som
grunnlag for diskusjon ved Landsmøtet.
Etter en kort diskusjon vedrørende retningslinjer for om/når medlemmer
kan skrive eller uttales seg på vegne av Besteforeldreaksjonen ble det
anbefalt følgene:
 Stor frihet til å skrive og uttale seg som «Medlem av BKA» eller
«Styremedlem av BKA» så lenge det som skrives er innfor det våre
vedtekter og formålserklæring

 Å skrive på vegne av BKA, krever at det som skrives om er forelagt
leder av BKA som evt. da også kan signere, evt. sammen med BKAmedlemmet som er hovedforfatter
b) Program for Landsmøtet 2017. Gunnar refererte kort tentativt utsendt
programoppsett.
 Mht. forslag til programpost for tog-satsing, ble det anbefalt å
kontakte Jørg Westermann i Norsk Bane for å holde et foredrag om
mulighetene for høyhastighetstog i Norge
 Det anbefales å sette av tid til en gruppediskusjon for planlegging av
aksjonsrettet virksomhet
 Det avsettes tid til rapport fra alle grupper innen vedtatte
satsingsområder (på Landsmøtet, ikke som del av årsmøtet)
 Lokalgrupper/enkeltpersoner inviteres til korte presentasjoner (på
Landsmøtet, ikke som del av årsmøtet) av aktiviteter de prioriterer og
ønsker at andre grupper i BKA kan prioritere.
c) Finn Bjørnar Lund refererte fra Bonn-forhandlingene 1.- 10. mai i
forkant av COP24. USA er fortsatt med i diskusjonen. Det er
vanskeligheter med å bli enig om finansiering. I den såkalte «Talanoadialogen» (se https://talanoadialogue.com/) tar en utgangspunkt i
spørsmålene «Hvor står vi - hvor skal vi - hva må gjøres». Konklusjonen
etter Bonn-møtet oppsummert var: «On track – not on schedule».
Problem med finansiering av tiltak. Motsetningene mellom I-land/ulands interesser tydeligere. G77 land opptrer mer som egen blokk.
Norges forhandlingsposisjon preges av med nokså svake formuleringer.
COP 24 skal arrangeres i Katowice i Polen i desember (se
http://cop24.gov.pl/)
26/18 Oppfølging av høring: Statens pensjonsfond utland (SPU), 11. mai 2018
Gunnar orienterte om høringsnotatet fra BKA og andre høringsnotatet som er
lagt ut av regjeringen på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-energiaksjer-i-statens-pensjonsfond-utlandspu/id2589541/?factbox=horingssvar. Saken skal opp i Stortinget til høsten, og
det blir trolig en ny høringsrunde da.
Som oppfølging av dette er det publisert en artikkel på «Energi og Klima» (se
https://energiogklima.no/kommentar/statens-pensjonsfond-utland-borbrukes-som-et-viktig-virkemiddel-i-klimapolitikken/ ) og det planlegges en

kronikk om saken i et samarbeid mellom Steinar Høiback, Hans Martin Seip og
Gunnar Kvåle.
27/18 Klimaopprop.
En gruppe klimaengasjerte forskere arbeider med et radikalt klima-opprop. Det
har vært diskutert om det evt. kunne gjøres i samarbeid med klima- og
miljøgrupper eller sammen med klimaradikale samfunnstopper. Konklusjonen
så langt er at forskergruppen går videre med dette. BKA og evt. andre
miljøvernorganisasjoner kan så i ettertid slutte seg til.
28/18 Økonomi/Godkjennelse av regnskap 2017
Christian Holst la fram regnskapet for 2017. Regnskapet er oppgjort med et
overskudd på kr. 53.114,53. Etter at denne summen er tilført egenkapitalen har
BKA total aktiva på kr. 96.680,64. Regnskapet godkjennes og signeres av
tilstedeværende styremedlemmer.
Det kan være aktuelt å finne en ny revisor for neste år. Christian Holst følger
opp saken.
Ved forrige styremøte ble det vedtatt at besteforeldre med store reiseutgifter
kunne evt. innvilges reisestøtte.
Vedtak: Det avsettes kr. 24.000 for dette formålet. Det sendes ut informasjon
til alle medlemmer om at det kan søkes BKA sentralt om støtte til reise- og
opphold for inntil kr. 1200.- per person. Søknadsfrist 1. september.
29/18 K-personer.
Steinar Høiback referer til at hans inntrykk er at de ulike kontaktpersoner for
spesielle satstinger gjør en god jobb. Det blir avsatt tid til en kort presentasjon
av satsingene ved landsmøtet.
30/18 Årsmøtet 2018
I følge vedtektene skal innkalling til årsmøtet skje med minst 1 måneds varsel.
Nina Weidemann kontakter Halfdan Wiik om sakspapirer som skal legges ut.
Saksliste og sakspapirer trykkes som et hefte som deltagerne får utdelt ved
møtet.
Frist for innsending av forslag for behandling på årsmøtet settes til 1.
september. Forslagene behandles av Sentralstyret før forslagene sendes ut.

Årsrapport: Hver av K-personene blir bedt om å skrive en kort oppsummering
av aktiviteten, mindre enn en ½ side hver. Hvert lokallag oppfordres til kort å
rapportere status og sine hovedaktiviteter, maks ½ side hver.
Gro Nylander og Finn Bjørnar Lund vil ferdigstilling årsrapporten innen 1.
september.
Valgkomitéens innstilling bør sendes ut sammen med sakspapirene til
årsmøtet.
Sted for årsmøte i 2019 ble diskutert. Saken tas opp på nytt ved siste styremøte
før Landsmøtet.
31/18 Søknad fra Steinar Høiback om permisjon fra vevet som BKA leder fra
11.06.2018 til dato for Landsmøtet 22. - 23. september 2018
Søknaden innvilges. Nestlederne Gro Nylander og Finn Bjørnar Lund vil dele
lederfunksjonen i denne perioden.
32/18 Personvernspørsmål relevant for BKA
Bjørghild des Bouvrie har gjennom et eget notat (vedlagt) opp dette
spørsmålet. Hun forslår at det dannes en arbeidsgruppe som utarbeider rutiner
for dette. Steinar Winther Christensen vil sammen med Christian Holst se
nærmere på saken og gi tilbakemelding om hva som dette betyr for BKA.
33/18 Nytt informasjonsmateriell
Gro Nylander, Finn Bjørnar Lund og Halfdan Wiik samarbeider om innhold og
design for en ny informasjonsfolder som en oppdatering av den gamle.
34/18 Sommer 2018. Hvem gjør hva
Dette er i hovedsak spesifisert ved behandling av de ulike saker referert fra
ovenfor, og ble ikke oppsummert spesielt under denne saken.
34/18 Eventuelt
a) Brev – Broen til framtiden
Forslag til brev fra BKA til Broen til fremtiden som for en tid siden ble
sent fra Halfdan Wiik og Gunnar Kvåle til Sentralstyret er, muntlig tatt
opp av BKA sin representant Gunnar Lingjerde med fellesutvalget for
Klimavalgalliansen og med styringsgruppen for Broen. Begge gruppene
har gitt uttrykk for enighet i hovedinnholdet i brevet om at neste Broenarrangement burde ha et tydeligere og mer radikalt innhold.

Gunnar Kvåle tok opp et forslag fra Halfdan Wiik om å endre brevet noe,
og samtidig foreslå å invitere Kevin Anderson som en foredragsholder
ved Broen-arrangementet for 2019. Et slikt brev, utarbeidet av Halfdan
Wiik, evt. i samarbeid med Gunnar Kvåle, kan sendes som et forslag til
ansvarlige for Broen-arrangementet for 2019.
b) Spørsmål om BKA skal melde seg som partnerorganisasjon til
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN, se
http://www.icannorway.no/)
Dette har vært luftet som en mulighet av flere medlemmer i BKA, men er
ikke tatt opp som formelt som et forslag til styret. Gunnar Kvåle er i ferd
med å undersøke nærmere hva det å være partnerorganisasjon
innebærer. Mange andre norske miljøorganisasjoner er listet som
partnerorganisasjoner. Saken vil tas opp på et senere møte når
betingelsene for å være partnerorganisasjon er klarlagt.
c) Satsing fra BKA ved oppkjøring til kommune/fylkestingsvalg 2019
Denne saken tas opp senere, etter landsmøtet, evt. i samarbeid med
Klimavalgalliansen.
d) Forslag til betalt protestannonse i Australske og norske aviser i
forbindelse med at Equinor planlegger utvinning av olje/gass i et sårbart
havområde sør-øst utenfor Australia har Mette Newth, sammen med
Halfdan Wiik og med kommentarer fra Bente Bakke utarbeidet et forslag
til annonsetekst.
Styret sluttet seg til å gjennomføre dette. Teksten kan evt. forkortes noe.
Finn Bjørnar Lund, Gro Nylander i samarbeid med Halfdan Wiik
ferdigstiller teksten og sørger for publisering.
Kostnaden kan komme opp mot kr. 50.000.- BKA bevilger inntil kr.
25.000.- for dette. Det gjøres en henvendelse til lokallagene om et bidrag
på til sammen opptil kr. 25.000.- som kan dekkes enten fra lokallagenes
budsjett eller som kronerulling mellom aktive medlemmer.
35/18 Tilleggssak, utenom dagsorden - Takk til Steinar Høiback
Dette styremøtet var det siste ledet av Steinar Høiback. Han ble takket
for stor innsatsen i to år som leder. Christian Holst overrakte Steinar
Høiback en «møte-klubbe». Høiback brukte klubben for å avslutte møtet
før han overrakte den videre til nestlederne Finn Bjørnar Lund og Gro

Nylander som vil lede BKA fram til valg av ny leder ved årsmøtet i
september.
Gro Nylander opplyste om at det vil bli arrangert en privat sammenkomst
28. juni i anledning at Steinar slutter som leder. Styremedlemmer som
har mulighet for å være med, må med melde fra til Gro i god tid før 28.
juni.
Neste styremøte fastsatt til mandag 3. september kl. 09.15

