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REFERAT

Se sakspapirer i årsmøtedokumentene på nettet: 
https://www.besteforeldreaksjonen.no/events/event/landsmote-besteforeldreaksjonen-2018/

Sak 1: Valg av møteleder: Agnete Mohn ble valgt. Bisittere: Thelma Kraft og 
Gunnar Kartveit.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden: Forslag om å flytte sak 8 fram 
foran sak 4 – 7. Forslaget falt. Forslag om oppretting av en redaksjonskomite 
falt.

Sak 3: Valg av møtesekretærer:  Som referenter ble valgt: Bjørghild des 
Bouvrie og Nina Weidemann. Tellekorps: Harald Smedal og Janet Wiberg. 
Underskrivere av referatet: Linda Parr og Janet Wiberg.

Sak 4: Styrets årsrapport for perioden sept. 2016 til sept. 2017: Nestleder Finn
Bjørnar Lund la fram årsrapporten. Kommentarer: Eva Albert ville at 
virksomheten i Kristiansand omtales. Elisabeth Finne ønsket at «hard kjerne» i 
omtalen av Trondheimslaget byttes ut med «planleggingsgruppe». Ola Dimmen
ville ha inn en omtale av Facebook-gruppa til BKA. Årsrapport med 
kommentarer ble vedtatt.

Sak 5: Regnskap for 2017 og økonomisk situasjon pr. 3. sept. 2018: Framlegg 
ved økonomiansvarlig landsstyremedlem Christian F. Holst. Økonomien anses 
som god – mye takket være jevn kontingent-inngang og flere gaver. Regnskapet
ble godkjent.

Sak 6: Forslag fra landsstyret om endring av vedtekter: Endring i § 1 og § 2 ble 
vedtatt. § 4: Styrets endringsforslag  ble forkastet.  Endringsforslag: 
«Hovedmål» erstattes med «formål» ble vedtatt. Nytt endringsforslag: «De 
som har betalt kontingent i  inneværende år og/eller året før er medlemmer» 
ble vedtatt. Styrets endringsforslag i §6 – § 10 ble vedtatt. § 11: Forslag: Styrets

https://www.besteforeldreaksjonen.no/events/event/landsmote-besteforeldreaksjonen-2018/


endringsforslag under punkt 2 erstattes av «Behandle revidert regnskap». 
Forslaget ble vedtatt. Styrets endringsforslag til paragrafen for øvrig ble 
vedtatt. Endringer i § 13 og §14 ble vedtatt. Vedtektene som helhet med 
endringer ble godkjent av årsmøtet.

Sak 7: Valg av a) styre og styreleder b) revisor og c) valgkomite:

a) Valgkomiteens forslag om gjenvalg av landsstyremedlemmer på valg ble 
vedtatt. Et benkeforslag om Anders Ekeland som nytt landsstyremedlem 
falt. 
- Gjenvalgt for 2 år: Kåre Eie, Christian Holst og Finn Bjørnar Lund

- Steinar Winther Christensen ble valgt til ny leder av BKA for 2 år.

b) Annelise Lindheim ble godkjent som revisor

c) Valgkomiteen ble gjenvalgt: Halfdan Wiik, Elisabeth Tveter Briseid og Ola 
Dimmen.

Øvrige styremedlemmer (ikke på valg) er: Gunnar Kvåle, Nina Weidemann, Gro 
Nylander og Brita Helleborg.

Sak 8: Innkomne forslag: (det henvises til årsmøtedokumentene, se nettsiden)

 BKA – hva vil vi? (vedlegg 4)  
Forslag til uttalelse fremmet av Gunnar Kvåle, Halfdan Wiik og Hans 
Martin Seip er et godt grunnlag som en konkretisering av BKAs 
standpunkter på viktige områder som medlemmene er engasjert i. 
Forslaget bør sees i sammenheng med andre forslag med til dels 
overlappende innhold som er fremmet til årsmøtet, samt med innspill 
fremmet i diskusjonen av saken. Forslagsstillerne anmodes om, i 
samarbeid med styret, å utarbeide et revidert forslag som, sammen med 
vedtekter og formålsparagraf, blir retningsgivende for BKAs arbeid.    

Erik Fleischer ønsket omformulering av uttrykkene «markedstenkning» 
og «kapitalisme» i  tredje avsnitt i Begrunnelse. Linda Parr foreslo at 
uttalelsen når mottatte innspill er blitt innarbeidet sendes lokale lag og 
grupper til diskusjon. 

 BKA som partnerorganisasjon i ICAN (vedlegg 5) 
Forslaget om å melde BKA inn som partnerorganisasjon i den norske 
avdelingen av International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 
(ICAN) ble vedtatt.



 Klimaombud (vedlegg 6) 
Finn Bjørnar Lund la fram forslaget på vegne av forslagsstiller Alfhild 
Johnsen. Vedtak: Årsmøtet støtter intensjonen i forslaget. BKA-
medlemmer som er interessert i å utrede saken og eventuelt presisere 
forslaget nærmere inviteres til å komme med innspill.

 Jernbanekampanje (vedlegg 7) 
Forslaget, i to punkter, ble vedtatt.

 Karbonavgift til fordeling (vedlegg 8) 
Uttalelsen ble vedtatt med omformulering av første setning i sist avsnitt 
til: «Årsmøtet i BKA vil gå inn for å styrke arbeidet med stigende 
karbonavgift med sosialt rettferdig fordeling».

 Ny plattform (vedlegg 9)
Forslaget ble trukket, men behandles som et innspill til diskusjonen om 
veien videre for BKA. 

 Ny rullebane på Gardermoen (vedlegg 10) 
Uttalelsen ble vedtatt. Et forslag om tillegg om Flesland og Værnes ble 
frafalt.

 Samarbeidsprosjekt Miljøagentene (vedlegg 11 ) 
Årsmøtet støtter saken og anmoder medlemmer i BKA om å gå inn i 
forberedelsene, i samarbeid med Miljøagentene, av en barneleir i Oslo i 
2019 sammen med forslagsstilleren.

Lederen for Bergenslaget, Thelma Kraft, informerte deltakerne om at Bergen 
kommune har gitt et tilskudd på kr. 10.000 til dette landsmøtet.

Hallvard Birkeland takket BKA på vegne av Naturvernforbundet Hordaland for 
bidraget fra BKA til brosjyren om Karbonavgift til Fordeling KAF.

22. september 2018 
Nina Weidemann Bjørghild des Bouvrie 

Underskrivere av referatet:

Linda Parr Janet Wiberg


