
 

 

Styremøte BKA 20. mai 2019 kl. 0900 – 15.00 på Frivillighet Norge, 

møterom Gerhardsen 

Referat ved Gunnar Kvåle 

Tilstede: Steinar W. Christensen, Kåre Eie, Brita Helleborg, Gunnar Kvåle, Finn Bjørnar Lund, 

Gro Nylander, Nina Weidemann. Meldt forfall: Christian Holst. Mette Newth tilstede under 

behandling av sak 16/19 

14/19 Orienteringssaker  

AU har hatt 3 møter siden forrige styremøte. AU-referatene sendes normalt til styret, men 

referatet fra siste møte er ikke sendt per 10.05. Følgende saker ble orientert om: 

a) Styreweb og hjemmeside: Det er satt inn lenke fra vår hjemmeside til 

innmeldingsskjema i Styreweb  

b) Steinar arbeider med å sette opp et brev til lokallagene for bl.a. å oppmuntre til å 

verve nye medlemmer 

c) Klimasøksmålet: Det er dannet er en juristgruppe med mange yngre jurister som skal 

gå gjennom folkerettslig relevant stoff for rettssaken. 

d) Nye lokallag er under etablering i Østfold. Moss planlegger stifteslemøte senere i vår. 

Gro skal besøket Fredrikstad i forbindelse med planer om et nytt lag der. Kåre 

arbeider for å opprette et nytt lag i Kristiansand. Det er behov for å følge opp BKA-

gruppen i Stavangerområdet. AU har relevante lokale kontakter og vil følge opp dette 

med mål om å etablere et lokallag der.   

e) Eqinors generalforsamling. Gro og Guttorm Grundt hadde begge innlegg ved 

generalforsamlingen 15. mai, se tidligere e-post om dette. Sammen med andre 

miljøorganisasjoner gjennomførte BKA en vellykket demonstrasjon ved inngangen til 

møtet før møtet startet der de fikk mange deltagere i tale. Dessverre stilte ingen fra 

BKA-Stavanger opp, muligens pga noe kort varsel. Ønskelig med økt lokalt 

engasjement neste gang.   

f) God medlemstilgang med 2577 medlemmer pr. 050519. AU diskuterer evt. redusert 

medlemskontingent for ektefeller/samboere begrunnet i at det vil få flere ektefeller 

til å melde seg inn. Dette blir evt. fremmet som sak for Styret senere.    

g) Aksjonen «Stopp oljeletingen». Underskriftskampanjen ble lansert av lederne for de 

tre organisasjonene med en «facebook-live» sending fra Naturvernforbundets lokaler 

tidlig på morgenen 20. mai.  Underskriftskampanjen samtidig ble lagt ut, se 

https://www.underskrift.no/vis/7576/. Innsamling av støttespillere har vært et stort 

https://www.underskrift.no/vis/7576/


arbeid der mange fra BKA har vært involvert. Bakgrunnen for at noen forskere og 

enkeltpersoner svarer ja, andre nei og en del unnlater å svare, ble kort diskutert. 

Aksjonen planlegges fulgt opp fram mot august blant annet gjennom en Face-book 

live-serie, kronikker og avisinnlegg 

h) Økonomi. Mange er sene med å betale medlemskontingent, kr. 276 000 kr 

utestående. Christian arbeider med å innføre en auto-ordning. 

15/19 Landsmøte/årsmøte 2019 

Utkast til program ble kort diskutert   

Greenpeace og Natur og Ungdom er inviterte til å snakke om klimasøksmålet. Det legges opp 

til en diskusjon i løpet av søndagen med utgangspunkt i dokumentet «Hva vil vi». Styret 

fremmer ikke forslag til revisjon av dokumentet som del av årsmøtet.  

Retningslinjer for deltagelse i Sivil ulydighets aksjoner ble diskutert. Gjeldende retningslinjer 

er gjengitt i referatet fra BKAs årsmøte i Skien i 2015, se 

https://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-content/uploads/2016/01/Årsmøteprotokoll-

Besteforeldrenes-klimaaksjon-2015.pdf) Under sak 5, innkomne forslag  står det som følger: 

«Per Bjørn Foros presenterte styrets forslag til retningslinjer om sivil ulydighet. Et alternativt 

forslag var innsendt fra Gustav Paulsen, Rogaland og ble presentert. Under drøftingen av 

saken fremmet Laila Riksaasen Dahl følgende tekst: «Sivil ulydighet er ikke en aksjonsform 

for BKA som organisasjon. Sivil ulydighet fra enkeltmenneskers side er ikke et anliggende for 

BKA.» Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer». 

Styret tolker retningslinjene slik at er den enkelte BKA-medlem er fri til å delta i sivil 

ulydighets aksjoner, f.eks. arrangert av Extinction Rebellion, som privatperson, men kan i 

slike aksjoner ikke representere organisasjonen BKA. Styret fremmer ikke forslag om endring 

av gjeldende retningslinjer ved årsmøtet 2019. Vedtaket fra 2015 åpner for at den enkeltes 

vurdering og definisjon av sivil ulydighet. 

16/19 Internasjonalt samarbeid 

Mette Newth orienterte som var invitert til møter for denne saken, gav en grundig 

orientering om BKAs historie på dette området og om våre kontakter med andre land. På 

bakgrunn av dette anbefalte hun å gjøre vår internasjonale arbeid saks-orientert der det 

fokuseres på utvalgte saker. Vi trenger ikke å lage et nye nettverk, men kan utvikle nettverk 

for internasjonalt samarbeid fra sak til sak om tema som binder oss sammen. Nordisk 

samarbeid om klimakamp i forhold til Arktisk er en sak som kan egne seg for dette, samt 

arbeid for vern av verdenshavene. Pågående rettsaker er en annet område der vi kan ha 

nytte og lære av det som skjer i andre land.  

Ellers kan en påvirke gjennom FN, f.eks. ved å arbeide for at det etableres en 

ombudsmannsordning for klima og at dette evt. tas opp med «The elders». 

En praktisk og viktig sak vil være å forbedre den engelskspråklige del av vår hjemmeside, bl. 

annet ved som et første steg å oversette dokumentet «Hva vil vi» til engelsk. 

https://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-content/uploads/2016/01/Årsmøteprotokoll-Besteforeldrenes-klimaaksjon-2015.pdf
https://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-content/uploads/2016/01/Årsmøteprotokoll-Besteforeldrenes-klimaaksjon-2015.pdf


Vedtak: Mette Newth påtok seg oppdraget fra Styret med å utarbeide et forslag til plan for 

BKAs internasjonale arbeid og lage et utkast til et brev fra BKA til «The Elders» om 

internasjonalt samarbeid. Styret henstiller til Philip og Mette Newth til å oversette 

dokumentet «Hva vi vil» til engelsk.   

17/19 Søke sponsorer? Steinar la fram et utkast til et søknadsbrev.  Utforming og innhold av 

brevet og mulige sponsorer ble diskutert. BKA trenger midler til sekretariatfunksjoner, men 

mange sponsorer gir ikke bevilgning til løpende driftsutgifter.   

Vedtak: Steinar utformer er revidert utkast til søknad på grunnlag av innspill i møtet. 

Styremedlemmene gir evt. flere innspill til saken på e-post.   

18/19 Fremstøt fra styret mot Regjeringen – forslag fra Otto Martens   

Saken ble diskutert på grunnlag av en e-post til styret fra Nina der hun videreformidler et 

forslag i form av et innsendt avisinnlegg fra Otto om behov for at opposisjonspartiene på 

Stortinget samarbeider om en ny klimapolitikk. Kort referert dreiet det seg om behov for en 

klimapolitikk med kraftigere statlig styring og finansiering av innsats for å nå vedtatte 

klimamål.    

Det foreslås at Nina og Otto utformer et brevutkast til alle opposisjonspartiene på Stortinget, 

og evt også et avisinnlegg om saken. Initiativet videreformidles til Klimavalgalliansen 

gjennom vår representant der, Gunnar Lingjerde, med tanke på oppfølging av initiativet fram 

mot valget 2021.   

19/19 Norges oljelobby i Brussel: WWFs rapport ble kort diskutert. Steinar anmodes om, 

med bakgrunn i rapporten, å skrive en kritisk artikkel om hvordan Norge agerer i forhold til 

EUs klima- og energipolitikk.  

20/19 Regjeringens jernbanepolitikk 

Finn Bjørnar har skrevet en artikkel som manglede politisk prioritering publisert i Dagsavisen 

20. mai (se https://www.dagsavisen.no/debatt/togtilbudet-1.1524363). Kåre Eie følger opp 

et initiativ vedrørende koblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen - «Genistreken» - og 

skriver et artikkel om dette som sendes Riksavisen. 

21/19 «Klimabrølet» - Samarbeid 

Even Nord Rydningen som leder aksjonen som tar sikte på å samle 100 000 i Spikersuppa 30. 

august. Steinar tar kontakt med han om hvordan BKA evt. kan samarbeid om dette. 

Demonstrasjonen bør tas opp i Klimavalgalliansen som planlegger en nasjonal markering, 

trolig samme dato, med tanke på en evt. samordningen/samarbeid.   

22/19 Godkjenning av lokallag: 

 BKA-Arktis Tromsø og omegn fyller kravene til godkjenning 

 Det er etablert et lokallag i Molde, BKA – Molde og omegn med leder og kasserer 

(godkjent) 

23/19 Eventuelt 



a) Spørsmål fra Elisabeth Briseid: Høringsuttalelse om læringsplaner for grunnskole: Se 

forslag. 

Elisabeth Briseid påpeker i en e-post til Styret at bærekraftig utvikling ikke er fulgt godt opp i 

Utdanningsdirektoratet forslag til læreplaner. Hun tilbyr å skrive et utkast til høringsuttalelse 

og bruke sine kontakter til å få medieomtale av høringsuttalen. Styret ser svært positivt på 

dette initiativet. Også andre BKA-medlemmer har ivret for at BKA bør lage en 

høringsuttalelse. Høringsfrist er 18. juni. 

Vedtak: Elisabeth Briseid anmodes om å lage et utkast til høringsuttalelse om 

Utdanningsdirektoratets forslag til nye læreplaner, evt. i samarbeid med andre BKA-

medlemmer som arbeider med saken. Utkastet sendes BKAs leder for behandling i neste AU 

møte som er fastsatt til 5. juni. Elisabeth Briseid bes om å bidra til medieomtale.     

b) Henvendelse fra Koalisjon for Klimasøksmål Arktis, arbeidsgruppe for kunst og 

engasjement, ved biolog Vivian Nerli, biolog og Sentralstyremedlem i NU, Andreas Randøy 

og billedkunstner Lisbeth Medbøe 

Gruppen ber om å kunne bruke kontaktinformasjonen for BKAs lokallag/lokalkontakter for å 

kontakte disse etter hvert som kunstnere i ulike deler av landet vil bidra til arrangementer i 

forkant av at klimarettsaken starter. Tanken er å legge til rette for at BKA, evt. i samarbeid 

med Natur og Ungdom eller andre, kan skape arenaer med kunst og kulturaktiviteter som 

formidler søksmålet.   

Vedtak: Gruppen får adgang til å bruke våre adresser til BKA lokallag og lokale kontakter for 

denne saken. 

c) Retningslinjer for reiser. Et utkast ble lagt fram Finn Bjørnar som det i prinsippet var 

enighet om. Finn Bjørnar forslår mindre endringer                                                                                                        

Vedtak: Et revidert forslag legges fram for neste styremøte. 

d) Dato for neste styremøte fastsettes til mandag 2. september kl. 09.00 


