
Årsrapport fra Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) for sept. 2018 til sept. 2019 

1.0 Innledning. 

Landsstyret (heretter kalt styret) har tidligere besluttet at årsrapportene dekker perioden mellom 

årsmøtene som avholdes i september hvert år. Rapporten er styrets rapport. 

I perioden har BKAs aktivitet vært klart økende. Det er i perioden stiftet 5 nye lokallag. BKA består i 

dag av 10 lokallag, jfr mer om dette nedenfor.  Det har stort sett vært god aktivitet i de tidligere lag. 

2. Medlemstall. 

Registrerte antall medlemmer  er pr. 10. september 2019 økt til 3014 , dvs en økning fra 1.9.2018  

med 1092 medlemmer. 104 medlemmer har sluttet. Den store økningen har sammenheng med at 

BKA er blitt bedre kjent over hele landet gjennom mediaoppslag, vår rolle i klimasøksmålet, 

etableringen av 5 nye lokallag og all annen synliggjørende aktivitet,  samt verving via våre 

medlemmer. 

3.1 Landsstyret. 

Styret - valgt på årsmøtet i 2018  - har bestått av følgende: Steinar Winther Christensen, Oslo (leder), 

Gro Nylander, Oslo (nestleder), Finn Bjørnar Lund , Oslo (nestleder), Christian Holst, Buskerud 

(økonomiansvarlig), Gunnar Kvåle, Bergen (styremedlem),Nina Weidemann, Trondheim 

(styremedlem), Brita Helleborg, Grenland (styremedlem) og Kåre Eie, Kristiansand (styremedlem). 

Det nye styret hadde sitt første styremøte 16.10.18, deretter 22.11.18, 04.02.19, 20.05.19 og 

02.09.19 . Referatene er lagt ut på  BKAs hjemmeside www.besteforeldreaksjonen.no. AU bestående 

av leder, nestledere og økonomiansvarlig har avholdt 8 møter.  

Styret har bl.a. hatt fokus på medlemsverving, etablering og godkjenning av nye lokallag, uttalelser til 

offentlige dokumenter, drøfting av sivil ulydighet-vedtaket fra landsmøtet i 2015,  lokallagsamlinga, 

Arendalsuka, bytte av nettleverandør fra Frameworks til Styreweb, jfr. nærmere nedenfor. BKA 

leverte 27. september 2018  inn en høringsuttalelse vedrørende energiaksjer i Statens Pensjonsfond 

Utland  og senere uttalelser til de nye læreplaner for 2020 om klimadelen, Regjeringens 

jernbanepolitikk, Klimabrølet og programmet for landsmøtet og årsmøtet i 2019 ,-herunder at vårt 

formålsdokument «Hva vil vi?». Styret har besluttet at dette dokument ikke blir gjenstand for 

diskusjon på dette årsmøtet. Det foreslås for årsmøtet  bl.a. nye retningslinjer for reisestøtte og 

vedtektsendringer vedr medlemskapet. Sistnevnte endringer tror vi vil styrke medlemstilgangen frem 

mot 5000 medlemmer som er grensen for å oppnå statlig driftsstøtte. 
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3.2 Om overgang til Styreweb 

Styret har besluttet å ta Styreweb i bruk som nettleverandør,- foreløpig til medlemsregistrering, 

kontingentinnkrevning, økonomiregnskap og budsjett. Overgangen er blant annet begrunnet med at  

Styreweb er et integrert system som er utviklet spesielt for medlemsorganisasjoner. Mht til selve 

hjemmesiden og forholdet til Styreweb skal dette drøftes i samråd med Halfdan Wiik som vår 

nettredaktør. 

Det er styrets inntrykk at overgangen til Styreweb har lettet arbeidet for vårt sekretariat. Det 

arbeides videre med å utvikle nettsiden bl.a. for å gjøre innmelding som nytt medlem enklere med 

direkte betaling ved innmelding før medlemmet registreres.  

4. Oppgaver for kontaktpersoner. 

I forrige årsrapport ble fordelt en rekke oppgaver til ulike kontaktpersoner, idet en anså dette som et 

heldig grep. Dessverre har denne oppgavefordeling bare fungert delvis. De aktuelle oppgaver og 

fordelingen bør gjennomgås av neste styre. 

5. Lokallagssamling 23. mars 2019 i Oslo. 

Nina Weidemann hadde ansvaret for årets samling og som ble vellykket med 60 representanter fra 

lag og enkeltpersoner i hele landet. 

Det ble holdt gruppediskusjoner om årets lokalvalg, holdt foredrag fra Norsk Klimanettverk om 

viktigheten av synliggjøring i media, samarbeid med andre miljøorganisasjoner, kirka, kommunen, 

bibliotek etc. Oslo-laget fremhevet særlig det flotte samarbeidet med Det norske teater under 

klimafestivalen i januar. 

Halfdan Wiik oppfordret som nettredaktør til bl.a. å dele via Facebook, dokumentere 

aktiviteter/aksjoner med bilder og trakk frem betydningen av forberedelser frem mot Stortingsvalget 

i 2021. 

Gaute Eiterjord hilste fra Natur og Ungdom og fremhevet det gode samarbeid med BKA og fokuset 

mot beslutningstakerne som viktig for at disse politikere skal kjenne presset fra opinionen. Han 

fremhevet som viktig å følge med i hva som foregår politisk til enhver tid. Viktig debatt etter dette 

om form og innhold, forholdet til sivil ulydighet etc., forholdet til LO-VE-SE  som nå synes lovende å 

redde. Gunnar Kvåle fokuserte mot underskriftkampanjen mot fortsatt utdeling av letetillatelser 

etter olje og gass. 

Steinar Winther Christensen redegjorde for status i klimasaken som skal opp i lagmannsretten i Oslo 

5. november 2019. Toril Jenssen opplevde at debatten om olja i Barentshavet har dabbet av og blitt 

erstattet av oppmerksomhet mot vindkraft, bomstasjoner og gruvedumping.  

6. Nettsiden og nyhetsbrev. 

På nettsida er det i årsmeldingsperioden publisert 225 nyhetssaker, med direkte eller indirekte 

tilknytning til Besteforeldreaksjonen – bl.a. medlemmers innspill i media, organisasjonens prioriterte 

saker og aktiviteter rundt om i landet. Alle nyhetssaker på nettsida blir videreformidlet daglig på 

Facebook. Ola Dimmen administrerer BKAs side.  

Besteforeldreaksjonens nyhetsbrev sendes på epost hver 14. dag, til medlemmer og andre som har 

meldt sin interesse. Det kan registreres sterkt økt aktivitet på nettsida etter hver utsendelse. 



I løpet av året er rundt 70 arrangementer annonsert på nettsida, de fleste i regi av BKA. Statistikken 

viser at nettsida hadde ca 135 000 besøk i løpet av perioden, i snitt noe over 10.000 hver måned. Det 

er en dobling sammenlignet med foregående år.  - Styret vil berømme Halfdan Wiik for en levende og 

alltid dagsaktuell hjemmeside, særlig hans nyhetsbrev, og Ola Dimmen for daglig på face å ligge 

årvåkent i Halfdans kjølvann. 

7.0 - Aktivitet i lokallagene. Lokallagene som har vært i drift i perioden har levert årsrapporter. Av 

plassmessige hensyn gjengis her kun en kortversjon av disse. Utdrag ligger ellers på 

www.besteforeldreaksjonen.no. 

De siste måneder er stiftet 5 nye lokallag (Moss,Tønsberg, Kristiansand, Hamar og Fredrikstad).  

Styret satser på ytterligere nye lag kommende år. 

Fra sentralt hold er gitt tilskudd til lokale aktiviteter. Sentralstyret vil fortsatt bidra økonomisk til slike 

aktiviteter innenfor hva vi rår over og imøteser søknader, - også fra grupper som ikke har dannet 

egne lokallag. 

Fra de enkelte lokallag som har meldt inn sin aktivitet:  

7.1 BKA Arktis, Tromsø og omegn. 

Styret består av kun 4 personer og siden laget ble stiftet i fjor har en brukt mye av året til å 

konsolidere seg, diskutere profil og bestemme nedslagsfeltet for arbeidet til i første omgang å være 

Tromsø-området og øke medlemstallet. Det er avholdt 9 styremøter. - Det er skrevet artikkel i 

Nordlys med innspill til kommunens klimaplan, brev til medlemmene med oppfordring til å komme 

med ideer til lagets arbeid, brev til fylkets kommuner og de politiske partilederne om god 

klimapolitikk og brev til Kongen med oppfordring til i nyttårstalen å be besteforeldre og andre å 

engasjere seg i klimasaken. - Leder har deltatt på konferansen Broen til fremtiden i Oslo, BKAs 

lokallagsamling hvor hun snakket om oljeboring i Barentshavet sett fra Tromsø. Laget deltok i 

september med stand på Frivillighetsdagen, var med på Klimabrølet og har deltatt på diverse 

klimamøter. Det planlegges  i september i et klimadialogmøte på Internasjonalt Forum i Tromsø. 

7.2 Drammen og omegn. 

Rapporten fra for Drammen gjelder 1.1.- 31.12.18. Dette skyldes en misforståelse siden riktig periode 

er tiden mellom landsmøtene. 

7 styremøter 

• 2 stands m/informasjon og vervemateriell 

• Ett åpent medlemsmøte med politikerpanel 

• Egen FaceBook-side 

• kronikker, innlegg og presentasjon (6-7 innlegg) 

• deltakelse i arbeidsgruppe BKA sentralt for å fremme klimasaken ifm kommunevalget 

• en representant deltatt på BKA`s landsmøte i Bergen 

• deltatt i koordineringsgruppen for Klimafestivalen i Drammen og tatt ansvar for ulike kultur-/og 

klimaarrangementer i denne anledning 

• ca 13 medlemsbrev er distribuert (e-post) 

• Elisabeths broderiutstulling er vist på Arendals bibliotek, i Molde og på Kongsberg 

• vi har hatt deltakere på «Broen til fremtiden» og påfølgende BKA- samling 
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7.3. Trondheim lokallag. 

Lokallaget har flat styringsstruktur og jamne møter i plangruppa. 

I løpet av 2018 har laget deltatt i ein del samarbeidsprosjekt med andre miljøorganisasjonar: Natur 

og Ungdom i aksjon «Norsk olje koker kloden», Aksjon oljefritt Lofoten og førebuingar av valget i 

2019 i samarbeid med Klimavalgalliansen. - Laget har som vanleg deltatt i 1. mai-toget og også 

representert BKA på fleire møter og foredrag. 

Lagets mest synbare aktivitet har vore stand på Nordre gate med utdeling av løpesedlar, 

medlemsverving og sang og liv med «Rangleorkesteret»,- gjerne i samband med Bondens Marked når 

det er mykje folk i byen. - Fleire medlemmer har engasjert seg i BKA på landsbasis. Otto Martens med  

Jernbanekampanjen og Astrid Sandvik med Jødalsmåsan. Nina Weidemann sit i landsstyret , er 

ansvarleg for lokallagsamlinga og Ola Dimmen administrerer Facebook-sida. - Laget har vore 

representert på Broen til Fremtiden, Arendalsuka og på ein del andre møter og samlingar. 

7.4 Oslo og omegn 

Styret for lokallaget i Oslo og omegn har bestått av 7 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Styret 

har månedlige møter utenom sommerferien, dvs 10 møter i året. Hvert møte åpner med posten 

«godt nytt» der styremedlememmer deler positive nyheter om klima de har lest eller hørt. 

Medlemstallet øker jevnt og trutt og ligger på 929 pr 1.9.19. 

Vår faste aktivitet er Stortingsmarkeringer første fredag i måned. Det lages en løpeseddel til utdeling 

over aktuelle temaer, bl.a. tog, vern om myr, nei til 3. rullebane på Gardermoen, mangel på nok 

klimatiltak i statsbudsjettet og Fri Februar med oppfordring om å kutte eget forbruk. I tillegg har vi i 

gang en bibliotekstafett der vi har fått lov til å stå og dele ut materiell en formiddag på flere 

biblioteker i Oslo. Vi fulgte opp Bergengruppas bomring-aksjon med en motdemontrasjon for 

bomringen rundt byen 4.10.18 i samarbeid med landsstyret. Under Klimafestivalen i januar 

arrangerte vi et møte om klimaombud i samarbeid med Spire. Det andre innslaget under 

klimafestivalen var lunsj og lyrikk med klimablikk i fem dager fra kl. 12-12.30 i samarbeid med Det 

norske teateret. I kjelleren på teateret er vi så heldig at vi får lov år etter år til å lagre vårt telt og 

annet utstyr. 

Vi takket ja til henvendelser om å fortelle om BKA på Ullevål Senior Senter, intervju til bladet 

Pensjonisten, foredrag for pensjonerte folkehøgskolelærere. Vi stilte også med stand i Melsomvik på 

miljø, musikk og matfestival og på Mitt grønne Oslo. Laget har også deltatt i planlegging og 

gjennomføring av Arendalsuka, konferansen Broen til framtiden og til morgenmarkeringer «Sammen 

for klima» høsten 2018. Under skolestreikene i mars, mai og august, har vi stilt som vakter iført rød 

hatt og plakatvest og opplever god kjemi med de unge. Økonomien i lokallaget er romslig nok til å 

dekke egne aktiviteter og til å kunne gi økonomisk støtte til andre klimaarrangementer. 

Vi vil berømme arbeidet som er utført av prosjektgruppene for valgåret 2019 og for Arendalsuka. 

Prosjektgrupper om viktige satsingsområder og på tvers av lokallagene styrker båndene mellom 

landsstyret og lokallagene og gjør vår organisasjon mer effektiv. 

7.5 BKAs lokallag for Bergen og omegn (BKA-Bergen) 

Sammendrag av årsmelding for lokallaget september 2018 – september 2019: 

Styremedlemmer september 2019: Gunnar Kvåle (leder), Bjørghild des Bouvrie (nestleder), Janet 

Wiberg (kasserer), Thelma Kraft, Gunnar Kartveit, Harald Smedal, Halfdan Wiik, Tove Hals Erstad, 

Wibeke Kryvi. 



BKA-Bergen har som alle klimaorganisasjoner hatt en sterk medlemsvekst i dette året, fra 179 til 231 

ved utgangen av august 2019. De viktigste grunnene til dette er trolig FNs klimapanel som gav ut sin 

1.5 graders rapport 8. oktober, Greta Thunberg som startet skolestreik høsten 2018 og at lokallaget 

aktivt fulgte opp dette gjennom ulike aktiviteter. BKA-Bergens arbeid fra 2018 har i økende grad 

skjedd i samarbeid med gruppen «Klimaopprøret i Bergen», der vi samarbeider med andre 

organisasjoner, i første rekke Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Fremtiden i våre hender og 

Spire. 

I tillegg til 11 styremøter har det vært avholdt følgende medlemsmøter: 

13. november 2018: Medlemsmøte: John Gunnar Mæland orienterte om Den internasjonale 

kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN). 

8. april 2019: Medlemsmøte/åpent møte: Helge Drange: «Hvordan nå klimamålene» 

I den utadrettede virksomheten har det ellers særlig vært fokusert på to saker: 

1) Nødvendigheten av å stoppe oljeletingen og 

2) Demonstrasjoner for å bevare bompengepakken. 

BKA-Bergen tok initiativ til og samlet fullt hus i Litteraturhuset i Bergen den 14. januar 2019 sammen 

med Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Overskrift for møtet var: «Tid for klimaopprør», se 

streaming . 

BKA-Bergen deltok i planlegging og gjennomføring av skolestreiker for klima den 14. mars med 

hoved-parolen «Stans klimaranet fra ungdommen». og demonstrerte sammen med ungdommene 1. 

mai og på fredagene «Fridays For Future»-aksjonene og med samt med ny stor demonstrasjon 24. 

mai og 30. august da sammen med «Klimabrølet» . Bergenslaget holdt foredrag for 

senioruniversitetene på Fjell og Voss (23. og 24. april 2019) og var hovedansvarlig for i en klimadag 

på Arna videregående skole 20. februar. 

BKA-Bergen fikk Hordaland fylkeskommune sin miljøpris for 2018 . Fylkesordførar Anne Gine 

Hestetun overleverte prisen på 50 000 kroner som ble delt ut under fylkestingsmøtet 5.mars 2019. 

Deler av prisen ble brukt på et «klimadugnadsprosjekt» i Odda den 26. august med skolebesøk og 

politikerdebatt om klimasatsing i Ullenvang kommune. 

BKA-Bergen gjennomførte «bomringaksjon» 26. september 2018: «Bomring – ja takk». Aksjonen fikk 

god mediadekning. Per Hjalmar Svae ble intervjuet i Vestlandsrevyen og TV- Vest, og det var 

reportasjer i Bergens Tidende og Bergensavisen. Den 4. september 2019, deltok BKA sammen med 

Naturvernforbundet med parole «N OK ER NOK: Stopp eksoskameratene ». Også denne aksjonen ble 

dekket av Bergens Tidende og Bergensavisen og BKA-Bergen ble intervjuet av Nrk-Hordaland. Uken 

før valget 2. – 7. september hadde BKA stand på Festplassen i nærheten valgbodene med utdeling av 

BKA-materiell og de 8 kommunale klimavettreglene til lokalpolitikere og andre. 

Underskriftskampanjen «Stopp oljeletingen» gjennomført i samarbeid med Naturvernforbundet, 

Natur og ungdom og BKAs Arendalsgruppe med overlevering av rundt 5000 underskrifter med mange 

av Norges fremste klimaforskere i spissen som ble overrakt til Rikard Knutsen (Frp), statssekretær i 

olje- og energidepartementet under BKAs klimamøte der. 

Bjørghild des Bouvrie koordinerte sammen med Per Hjalmar Svae en nasjonal brevaksjon om 

klimasatsing i kommunene, sendt til de lokale gruppene av stortingspartiene i hele landet, vedlagt 

brav om Klimavettreglene til lokalaviser landet rundt før valget, se bl.a. i «Os og Fusaposten». 



Mange fra BKA-Bergen har vært aktive med innlegg, både i lokalaviser og i Bergens Tiende, 

Bergensavisen og nasjonale aviser som Aftenposten, Dagsavisen og Klassekampen. Det siste i Bergen 

tidende vekte en del oppsikt. Olje og energiministeren reagerte på et innlegg av Bjørghild des Bouvrie 

, men han fikk kontant og tydelig svar om hvem som bør skamme seg når der gjelder klima: «Dere 

sprer oljeindustriens propaganda, Freiberg!» 

7.6 Grenland lokallag 

Besteforeldrenes klimaaksjon, Grenland lokallag. Kortversjon av årsberetning april 2018 til april 

2019.På årsmøtet 12.4.2018 ble disse valgt inn i styret: Leder:  Brita Helleborg, 

Porsgrunn,Styremedlem/ Kasserer: Finn Sigurdson, Skien, Styremedlem: Ingrid Annie Bjørkheim, 

Porsgrunn; Varamedlem: Atle Harald Halsøy Varamedlem: Oddmund Hollås, I tillegg har Alfhild Berg 

Johnsen vært sentral. 

Styret har hatt styremøter, ca ett i måneden, delvis hjemme hos styremedlemmene og på biblioteket 

i Skien, der vi har planlagt aktiviteter. BKA gikk 1 mai i togene i Porsgrunn og Skien under parolen 

«Barnas Klima vår sak. Vi hadde Strandryddedag 5 mai og gikk i Borgertoget 17 mai. 

Klima-leserinnlegg har blitt skrevet til avisene TA og Varden, og vi hadde BKA-stand på julemarkedet i 

Brekkeparken desember 2018. 

Vi har hatt møter gjennom året: (september) Klimakafe “Finn ut hva du kan gjøre for å være med å 

stoppe klimaendringene” (oktober) Klimakafe om byutvikling, og forslag ble sendt til BKA sentralt 

(februar) urbefolkningens kamp mot ødeleggelser. 

Det har vært jobbet med forslag om Klima/Framtidsombud som ble vedtatt på BKAs landsmøte sept. 

2018. BKA i Grenland har assistert BKA sentralt med å sende ut stoff til programkomiteene i de 

politiske partiene, til alle kommuner i Telemark fylke.  Grenland Klimafestival paragraf 112 med flere 

andre i januar 2019. Det arrangement både i Porsgrunn og Skien: Vitenshow med festivalåpning på 

Du Verden, Læringsaktiviterer med klimafokus på Du Verden, Humlekassebygging på DuVerden, 

Klimagudstjeneste i Vestsiden Kirke og Skien kirke. Visning av Kvinner på Krigstien på Charlie Kino og 

ODEON kino. Foajekonsert i Ibsenhuset, Møte om Framtidsombud på biblioteket i Skien, Foredrag 

«Før Øya Synker» på biblioteket i Skien, Grenland Kirkeakademi om «Hvorfor skal vi redde 

skaperverket» på biblioteket i Skien, Utstilling av klimabøker på biblioteket i Skien, Møte om 

Powerhouse Telemark, og solceller på Skagerak Arena på Lie Bydelshus. 

8. Klimafestivalen. 

Denne festival er et initiativ fra Norsk klimanettverk og hvor BKA også sist år har deltatt både i Oslo 

og en rekke andre byer som Drammen, Bergen, Trondheim, Molde og i Grenland. Festivalen avvikles 

med flere ulike arrangementer,- i Oslo også i år med «Lunsj og Lyrikk» på Det Norske Teater med 

flotte kunstnere og god oppslutning. 

9. Klimasøksmålet. 

Etter at Oslo tingrettsdom ble påanket, har det naturlig nok vært en stille periode i påvente av at 

ankesaken kommer opp for Borgarting lagmannsrett 5. november. Nytt er at våre advokater nå også 

anfører at grunnlovens 112 må tolkes i lys av folkerettslige og menneskerettslige aspekter. Nytt er 

også at Naturvernforbundet har gått inn som partshjelper. 

 

 



10. Samarbeid med andre organisasjoner. 

Vi samarbeider – som tidligere – godt med Klimavalgalliansen om særlig arrangementet Broen til 

fremtiden, Forum for utvikling og miljø, Greenpeace, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, 

Miljøagentene og Fremtiden i våre hender. Vi har bl.a. bistått Natur og Ungdom med vakter under 

skolestreikene og holdt hilsningstale på NUs landsmøte i januar. 

Vi har bl.a. hatt møte med klimaministeren og avgitt felles høringsuttalelser om klima og miljø. Vår 

nestleder Finn Bjørnar Lund har vært vår faste representant i ForUM. 

 Klimavalgalliansen er en partipolitisk uavhengig allianse som nå består av over 60 organisasjoner 

som mobiliserer for å få klima høyere opp på den politiske dagsorden.( www. klimavalgalliansen.no).  

Vår mann i Fellesutvalget for alliansen er nå Gunnar Lingjerde som også har representert oss i 

utvalget for Broen til fremtiden. 

BKA har et nært samarbeid med Miljøagentene gjennom særlig Ivan Chetwynd og vært medarrangør 

under grønn festival på Grunerløkka i juni og også sammen skrevet innlegg i media. 

BKA er representert i arbeidsgruppa Klimasøksmål Arktis og er også medlem i foreningen 

grunnlovens 112. 

I perioden har det ikke vært kapasitet til å arbeide med internasjonale kontakter bortsett fra en 

hilsningstale leder holdt i Stockholm 6. april på et stort torgmøte arrangert av «Fria Pensjonærars 

Revolt» og initiert av tidligere rikspolitiker Gudrun Schyman. 

11. BKA i offentligheten. 

I tillegg til hjemmesiden og på Facebook har BKA vært synlig i offentligheten og i media i forbindelse 

med bompengesaken,- med bl.a. motdemonstrasjon i Oslo og i Bergen, bompengekronikk i VG v/ Gro 

Nylander, intervjuer på NRK etc. En rekke medlemmer har skrevet om klima i aviser og på digitale 

medier, markering foran Slottet i forbindelse med presentasjon av ny Regjering, klimaforedrag på 

Fagforbundets regionmøte i Østfold og klimaforedrag på Rygge ungdomsskole v/ filosof Jon Arne 

Vetlesen. Og også i år har BKA v/ Guttorm Grundt og i tillegg Gro Nylander vært på talerstolen på 

Equinors generalforsamling og fremsnakket klimasaken og selskapets kritikkverdige virksomhet. -  I 

tillegg kommer alle markeringene til lokallagene. 

12. Arendalsuka. 

Årets uke ble den hittil mest vellykkede for BKA med en stand sentralt plassert som ble mye besøkt,- 

ikke minst av barna som ville studere Anne Guri Ekern og Bodvar Sonstads  humlekasse. I år var vi i 

alt mer enn 40 stykker til stede fordelt over hele uka. Linda Parr som hovedansvarlig gjorde en 

fantastisk jobb for at det hele ble en suksess.  Til Olas gitar sang vi hans flotte/artige klimatekster. 

Agderposten skrev over 2 sider etter første dagen at besteforeldrene tok all oppmerksomheten! Vi 

hadde flere arrangementer med Miljøagentene som konfronterte klima- og miljøminister Ola 

Elvestuen og  med Natur og Ungdom og overleverte underskriftsliste mot oljeboring til 

statssekretæren i Olje- og Energidepartementet. Og Ivan Chetwynd blogget daglig på vår 

hjemmeside. 

12. BKAs sekretariat. 

Den store medlemsøkning har lagt et ekstra press på vårt sekretariat,- både i forbindelse med 

registrering og oppfølging av nye medlemmer, besvaring av mails og andre henvendelser fra 

medlemmer og andre samt alt annet nødvendig kontorarbeid som en stor organisasjon krever.  



Styret ønsker å rette en særlig takk til vår organisasjonssekretær Bjørghild des Bouvrie som – med 

assistanse fra sin ektefelle Andre -  har lagt ned en enorm arbeidsmengde og på en forbilledlig måte. 

Styret er oppmerksom på at det etter hvert kan bli nødvendig med en eller annen form for avlasting 

og vil avklare dette sammen med Bjørghild. 

Det har uten særlig hell vært gjort forsøk på å skaffe private sponsorer for å skaffe midler til 

styrking/avlasting av sekretariatet eller til andre kostnadskrevende utgifter. Styret vil arbeide videre 

med denne sak.  

13. Økonomi og regnskap 1.1.18-31.12.18 

Christian Holst som vår økonomi- og regnskapsansvarlig har også i 2018 hatt den beste kontroll på 

vår økonomi og som er vært tilfredsstillende. Det vises til revisjonsrapporten for 2018.  Bjørghild har 

ført regnskapet. Årsregnskapet viser et resultat på kr. 112 911,-. Beløpet er tilført egenkapitalen. 

Inntektene kommer i all hovedsak fra kontingenten. Det er et problem at mange ikke har betalt, - 

selv etter purring. Det arbeides med å løse problemet ved f.eks. telefonpurring .  

Også i år er til Lotteritilsynet søkt om momskompensasjon . 

Vi har benyttet regnskapssystemet Fiken også i 2018.  

Årsrapporten er avsluttet etter siste landsstyremøte 2. september 2019 

 

Steinar Winther Christensen (leder),  

Finn Bjørnar Lund (nestleder), Gro Nylander (nestleder), Christian Holst (økonomiansvarlig), Gunnar 

Kvåle, Brita Helleborg, Nina Weidemann, Kåre Eie (alle styremedlemmer) 

 


