
 

Referat fra sentralstyremøte 03.09.18 i Oslo 

Til stede: Finn Bjørnar Lund, Gro Nylander, Kristin Aspelund, Brita Helleborg, 

Christian F. Holst, Kåre Eie, Gunnar Kvåle og Nina Weidemann. 

Sak 36/18  
Referat fra sentralstyremøtet 11.06.18 ble godkjent. Nina Weidemann ble valgt til 
referent. 
 
Sak 37/18 Orienteringssaker 

A. Det er brukt ca kr 20 000,- på annonseaksjonen i Australia, etter forslag fra M. 
Newht og H. Wiik. Aksjonen var vellykket, med omtale i internasjonal presse 
og støtte fra Greenpeace og NU. 

B. Styret ønsker større engasjement på Arendalsuka til neste år etter gode 

erfaringer i år. Dette krever sentral koordinering, blant annet for å finne nok 

overnattingsplasser. Saken tas opp på første sentralstyremøte etter 

landsmøtet, og Linda Parr, som organiserte aktivitetene i år, inviteres. Kåre 

Eie tar på seg å finne en lokal kontaktperson. 

C. Gunnar Kvåle redegjorde for programmet for Landsmøtet i Bergen. Styret 

diskuterte alternativer for plassering av årsmøtet, for å få nok tid til diskusjon 

av innkomne forslag. Saken oversendes til arrangørene i Bergen for endelig 

avgjørelse. 

D. Styret gir tilslutning til forslaget til ny vervebrosjyre og applaus til Gro Nylander 

for godt arbeid. Det trykkes opp 15 000 eksemplarer. 

 

Sak 38/18 Årsmøte-forberedelser 
A. Det sendes nok en invitasjon til Landsmøtet på e-post til alle medlemmer. 

Lokallagskontakter får beskjed om å oppfordre lokale medlemmer til å komme 
til Bergen. Arrangørene i Bergen har ansvar for å trykke opp lands- og 
årsmøtesaker i et eget hefte til alle deltakere. 

B. Årsrapporten ble gjennomgått og korrigert. Finn Bjørnar Lund sender korrigert 
utgave til trykking. 

C. Styret godkjenner regnskapet for 2017. Det er søkt om momskompensasjon 
med utbetaling i desember. BKA har mottatt kr 30 000,- fra Norsk 
pensjonistforbund. For 2018 har vi brukt lite penger, og lokallagene kan derfor 
oppfordres til å søke om støtte til gode formål. Det nylig innførte Fiken-
systemet gir mulighet for bruk av SMS ved  
purring på kontingentinnbetaling. 

D. Christian F. Holst berømmet samarbeidet med organisasjonssekretær 
Bjørghild des Bouvrie og revisor Annelise Lindheim. 

E. Søknad fra ett medlem om reisestøtte til Landsmøtet ble innvilget. 
F. Behandling av innkomne forslag til vedtak på årsmøtet: 



a. «BKA - hva vil vi?» fra Gunnar Kvåle, Halfdan Wiik og Hans Martin 
Seip. Styret går inn for at forslaget vedtas. 

b. «En konkret og offensiv klimapolitikk» fra Anders Ekeland. Styret er 
enig i intensjonene og hovedinnsatsområdene, men det er ulike 
oppfatninger innad i styret om formuleringer og virkemidler. Forslaget 
må vurderes samordnet med punkt 38/18Fa og punkt 39/18. 

c. «BKA som partnerorganisasjon i ICAN» fra Birthe Nielsen. Styret er delt 
i denne saken. 

d. «Karbonavgift til fordeling (KAF)» fra Brita Helleborg, Anders Ekeland, 
Harald Smedal, Tom Rellsve, Kari Ann Marker, Hallvard Birkeland og 
Knut Bryn. Styret er delt i denne saken. Noen vil ikke anbefale 
forslaget, andre er enig i intensjonen i forslaget, men ønsker 
omformulering av teksten. 

e. «Jernbanekampanjen» fra Otto Martens. Styret støtter forslaget så sant 
det finnes ressurspersoner, og ber om forslag til kandidater.  

f. «Nei utviding av Oslo Lufthavn Gardemoen med en tredje rullebane» 
fra styret i BKA Oslo og omegn. Styret går inn for at forslaget vedtas. 

 
Sak 39/18 Quo vadis BKA  

«Quo vadis BKA» - bakgrunnsnotat for gruppearbeid ved BKAs 

landsmøte i september 2018, fra Gunnar Kvåle og Halfdan Wiik. Det ble 

ikke tid til å drøfte dokumentet på dette styremøtet, men styret går inn 

for at det brukes som utgangspunkt for diskusjon på Landsmøtet om 

veien videre for BKA.  

 
Sak 40/18 Eventuelt 

A. Endringer i vedtektene ble drøftet og anbefalt. Christian F. Holst sørger 
for at endringsforslagene kommer med i årsmøtepapirene. 

B. Kr 3500,- ble bevilget til støtte for arrangement 8. september mot 3. 
rullebane på Gardermoen.  

C. Ikke behandlet 
D. Finn Bjørnar Lund orienterte om internasjonale klimaforhandlinger - en 

kritisk høst for Paris-avtalen med møter i Bankok og Katovice i Polen. 
Det er ikke planlagt deltakelse fra BKA. Det diskuteres hva som er 
Norges «fair share» når det gjelder utslipp.  


