
1 
 

Landsstyret (LS) for     Besteforeldrenes klimaaksjon  

Referat fra styremøte 04.02.2019 
STED: Frivilligheten, Øvre Slottsgate, Oslo  
TID: mandag 04.02.2019 kl. 0900 - 1545 

Til stede: Steinar Winther Christensen, Finn Bjørnar Lund (referent), Gro Nylander, Gunnar 
Kvåle, Christian Holst, Nina Weidemann, Kåre Eie, Brita Helleborg.  

Sak 01/19: Godkjenning av referat fra 26.11.2018 
Det kom få innspill til referatet senest to uker etter at referatet er sendt ut. Brita ba om at endring i 
referatet p. 56/18 strykes. Nina viste til sak 65/18 om klimaforedrags-gruppe for skolene. Det er i 
gang opplegg i regi av NU på Vestlandet og ungdomsgrupper. Kåre viste til opplegg v/ Svein Tveitdal 
som BKA støtter. Nina foreslo at BKA kan komme tilbake til denne saken i forbindelse med eller etter 
landsmøtet i september når flere erfaringer er høstet.  
Referatet for øvrig godkjent. 

Heretter går referatet via styreleder / AU til Halfdan for å legges ut på hjemmeside.  

02/19: Orienteringssaker  

a. AU støtter økonomisk bidrag på kr. 1000.- til prof. Arne Johan Vetlesen på Rygge 
ungdomsskole. Steinar vurderer å delta. 

b. BKA-uttalelse til Luftfartsutvalget ved Steinar og Finn Bjørnar. Vedlegges dette referatet til 
orientering. Hovedfokus i uttalelsen er utredning om klimamerking av flyreiser og 
flytransport. Det ble orientert om at stortingsrepr. Arne Nævra (SV) hadde fremmet forslaget 
videre i Stortinget. Det fikk støtte bare fra SV, MDG og Rødt. Enighet om at saken følges 
videre opp. Ansvar: Finn Bjørnar.   

c. Årsmøte i Foreningen §112. Finn Bjørnar orienterte. I det nye styret som ble valgt er BKA 
ikke lenger representert. Det ble uttrykt bekymring for om dette kunne få betydning for 
oppslutning om foreningen blant BKA-medlemmer.  

d. Kontormulighet i kommunalt havneprosjekt. Saken er foreløpig ikke kommet langt nok til 
nærmere vurdering.   

e. Oppsummering om BKA under Klimafestivalen §112. Finn Bjørnar viste kort til aktiviteter i 
Oslo, som gjennomgående har vært vellykket med bra oppslutning. Deltakelsen i 
Klimafestivalen i andre deler av landet vil en komme tilbake til under Lokallagssamlingen 23. 
mars i år. 

f. Status for konferansen Broen til framtiden. Steinar orienterte. Det blir ikke satt opp stand, 
men er aktuelt med andre måter å samle folks interesse for saker på. Enighet om at det er 
viktig å profilere BKA her. Se for øvrig sak 06/19. 

g. Henvendelse fra Fagforbundet i Østfold. Steinar og/eller Gro vurderer å bidra med innlegg.  

h. Kampanjen Fri-februar. Gro orienterte. Fri-Februar er mottatt positivt og har fått stor 
oppslutning. Styret var positiv til tiltaket og svært tilfreds med Gros store innsats. 
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Sak 03/19: Lokallagssamling 23. mars 
Nina har ansvar for opplegg og orienterte om status: Lokallagssamlinga skal foregå samme sted som i 
fjor i Nordahl Bruns gate. Programmet for samlinga er på det nærmeste klart. Det blir god plass slik at 
det ikke blir satt noen forhåndsbegrensning på antallet som får delta.   
VEDTAK: Søknader om reisestøtte til deltakere fra Nord-Norge er innvilget henholdsvis kr. 3000.-og 
4000.-. Finn Bjørnar kontakter Oslo og omegn-laget for å få ordnet lunsj og kaffeservering.  Kopiering 
av materiale v/ Christian og Nina. 

04/19: Ny kampanje, klimavalg 2021 
Et positivt initiativ fra Bergen etterlyser en målrettet kampanje fram mot stortingsvalget i 2021. 
Fokus evt. på klimapolitikk i Norge etter Katowice og etter Regjeringsplattformen som er for svar. 
Styret pekte på to momenter for å ta dette videre: 1)Klimavalgalliansen fellesutvalg skal snart ha 
møte og vil muligens diskutere forslag om kampanjetiltak som kan ha bred forankring. Finn Bjørnar 
sonderer nærmere gjennom vår kontakt.  2) Temaet kan være aktuelt på lokallagssamling 23. mars.   

05/19: Tema sivil ulydighet etter aksjon på Slottsplassen i Oslo 22.01. 
Steinar og Gro orienterte om erfaringene. Situasjonen var slik at det ble vanskelig å nå fram med 
budskap og vinne oppmerksomhet. Men «stuntet» ga verdifull erfaring. Dette vil bli nærmere 
diskutert på lokallagssamlinga 23. mars.  

06/19: Prosjekt Arendalsuka 
Spørsmålet om en underskriftskampanje som skulle ende med overlevering til Regjeringa i Arendal 
ble diskutert. Det var flere synspunkter. De fleste ga uttrykk for at det bør være organisasjoner og 
ikke enkeltpersoner som fronter myndighetene med kritikk mot fossil-satsinga. Gunnar ønsket en 
sterkere bevisstgjøring av folk og organisasjoner. 

Vedtak: Landsstyret slutter seg til opplegget som er skissert. Kr. 19500 bevilges i tillegg til den 
donasjonen som er gitt til formålet. 

07/19 Nytt vedr. landsmøtet i september 
Kristin Aspelund går inn i prosjektgruppa sammen med Halfdan Wiik og Unn Nilsen 

08/19: Sak 08/19: Ny nettleverandør?1  
Christian orienterte med utgangspunkt i dokumenter som var lagt ved møteinnkallinga:               
Forslag om overgang til nytt medlems- og  økonomisystem v/Christian, et Pristilbud i et 14 siders PDF-
notat fra STYREWEB, og et utkast til kontrakt fra STYREWEB.  

Dokumentene har vært sendt til Bjørghild og Halfdan for kommentarer i forkant av styrebehandlinga. 
Bjørghilds spørsmål og Halfdans kommentarer ble referert. Bl.a. pekte Bjørghild på at systemet ikke 
måtte være altfor «tvingende» overfor medlemmene. Hun minte om at dette ikke var kunder som 
BKA har et salgsforhold til, men frivillig medlemskap. Hun advarte også mot to registre.  

Halfdan markerte det uheldige i at han ikke var trukket inn tidligere. Møtet oppfattet det som at han 
ønsket å stille seg noe kritisk, men avventende, særlig til hvilke konsekvenser dette kunne få for 
hjemmesida.  

Det ble presisert på møtet nødvendigheten av at et eventuelt vedtak om å gå for forslaget forutsatte 
involvering og medvirkning fra Bjørghild og Halfdan som begge har spesiell verdifull erfaring. Bl.a er 
det viktig å sikre at alt det verdifulle materialet som er samlet på hjemmesiden over tid blir ivaretatt, 
og at de nyttige funksjonene som nå er innebygd v/ Frameworks og tilpasninger tas med videre.     

                                                           
1 Saken ble flyttet fram på dagsorden for at en skulle rekke å behandle en så omfattende problematikk. 
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Vedtak: STYREWEB besluttes tatt i bruk sentralt i BKA, i første omgang for medlemsregistrering, 

kontingentinnkreving og økonomiregnskap og -budsjett. For lokale lag forutsettes en runde der 
disse blir informert og involvert.  

En nærmere vurdering av spørsmålet om hvordan BKA sin hjemmeside kan inngå i STYREWEB 
gjøres i samarbeid med Halfdan.  

Christian er ansvarlig for praktisk gjennomføring for å få systemet opp å gå. Han får oppgaven som 
primærkontakt/primærbruker og rettleder for øvrige i BKA sentralt og evt. lokalt. 

 09/19: Avlasting av Halfdan 

Halfdan har signalisert ønsker om bistand når det gjelder arbeidet med hjemmesida. Styret prøver å 
finne en hensiktsmessig løsning.  

11/19: Kort om økonomien 
Bl.a. på grunn av god tilstrømning av nye medlemmer er økonomien god.  

12/19: Bruk av sosiale medier 
Kristin Lorange var raus med sine kunnskaper om Instagram og orienterte styremedlemmene om 
mulighet til å ta i bruk Instagram i formidling til gamle og nye kontakter i BKA. Hun antydet nok at 
dette særlig ville nå nye generasjoner av BKA sine potensielle medlemmer.  Stor takk til Kristin!  

Vedtak: Kristin og Steinar oppretter Instagramkonto for BKA. 

13/19: Eventuelt 
2 bevilgningssaker som gjelder reiser fra Nord-Norge til lokallagssamling. Se foran sak 03/19.     

 

 

 
 
 
 

 


