
  
  

Referat fra landsstyremøte i BKA, mandag 14. oktober 2019   
kl 0900 – 1500, Frivillighetens hus, Oslo  

  

  

Til stede: Gro Nylander, Bente Bakke, Eva Ormåsen, Gunnar Kvåle, Finn Bjørnar 

Lund, Steinar Winther Christensen, Christian Holst, Wenche Cumming, Kåre Eie, 

Nina Weidemann.  

Sak 34/19) Konstituering av styret  

Vedtak: Leder: Steinar Winther Christensen. Økonomiansvarlig: Christian Holst. 

Nestleder: Finn Bjørnar Lund fortsetter fram til årsskiftet. På første møte på 

nyåret velges en etterfølger. Ny nestleder: Bente Bakke. Bjørghild des Bouvrie 

bes fortsette som organisasjonssekretær, og Halfdan Wiik som nettansvarlig. 

De er begge når som helst velkomne på landsstyremøtene.   

Sak 35/19) Orienteringssaker  

- Christian orienterte om økonomien. Vi ligger godt an og kunne godt ha 

brukt mer penger. Det er bevilget kr 30 000 til rettssaken mot staten.  

Christian la også fram forslag til budsjett som vi skal vedta på neste møte. 

Når det gjelder kontingentinnkreving skaper SMS-ordningen store 

problemer for organisasjonssekretæren – den bør overlates til en annen 

person som bare har den oppgaven. På sikt bør vi vurdere å skrote 

ordningen. En ny lenke på hjemmesida fører rett inn til betalingsordning. 

Denne krever imidlertid at man betaler før man kan registreres som 

medlem, og opplyser ikke om at betaling etter 1.10 gjelder som kontingent 

også for 2020. Christian ser nærmere på om dette kan forbedres.  

Oppfølging av nye medlemmer er forøvrig et svakt punkt ved BKA.  

- Steinar orienterte om det planlagte bygget til Kommunal  

Landspensjonskasse (KLP) i Oslo. Planen er at toppetasjen skal disponeres 

av ideelle organisasjoner. KLP har lyst ut en idekonkurranse for disponering 

av denne etasjen, der der premien er kr 100 000 til hver av de tre beste 



forslagene og ti års gratis kontorplass til det beste forslaget. BKA og 

Miljøagenten har engasjert Enerhaugen arkitektkontor til å lage et forslag 

til disposisjonsplan, med betingelse «no cure, no pay». Dersom vårt forslag 

får pengepremien, skal de 100 000 betales som honorar til 

arkitektkontoret. Styret støtter initiativet og aksepterer at det ikke var 

rådspurt på forhånd på grunn av kort tidsfrist.   

- Steinar redegjorde for henvendelse fra britiske Channel 4, som har 

intervjuet Steinar, Bente og representanter fra NU med spørsmål om Norge 

er den miljønasjonen verden oppfatter oss som. Dette blir et TV-program 

som vises i Storbritannia. Styret berømmer Steinar og Bente for å ta denne 

ballen.  

- Eva fortale om Thomas Cottis som skal gå fra Løten, innom Hamar og til Oslo 

i starten av klimaretttssaken med et brev som skal overleveres til 

statsministeren. Lokallaget på Hamar stiller opp. Et annet BKA-medlem 

planlegger å sykle fra Alta til Oslo og arbeide for å spre vårt budskap 

underveis, bla via lokalmedia. Styret bifaller slike initiativer.    

- Svein Tveitdal er akkreditert som vår representant til COP25 i Santiago, Chile 

i første halvdel av desember i år. Han har avtalt med Halfdan Wiik om at han 

skal rapportere fra dette store klimamøtet i  regi av IPCC på BKA sin 

hjemmeside. BKA har ingen utgifter med denne representasjonen fordi han 

reiser for Regnskogfondet i egenskap av styreleder.  

Vedtak: For framtida kommer orienteringssaker via AU. Saker fra lokalllagene 

meldes inn til AU på forhånd. Andre saker tas opp under eventuelt.  

Sak 36/19) Landsmøtet  

Styret drøftet notat fra Linda Parr i Oslolaget, med evaluering av landsmøtet 

2019 og anbefalinger for kommende møter. Trondheimslaget tar på seg å 

arrangere landsmøtet 2020.  

Vedtak: Landsmøtet 2020 legges til helga 26. – 27.09. Styret angir et 

overordnet tema for møtet. Det settes av midler til honorar til 

foredragsholdere utenfor BKA. Landsstyret lager mal for gjennomføring av 

årsmøtet. Det gis fire ukers frist for forslag til uttalelser - eventuelt kan styret 

sette ned en redaksjonskomite på forhånd. Nina er styrets representant i 

arrangementskomiteen. Øvrige anbefalinger fra Lindas notat oversendes 

arrangørene.  

  



Bente foreslo «Klimavalg 2021» som overordnet tema for landsmøtet.  

Sak 37/19) Lokallagssamlinga   

Vedtak: Deltakelsen på neste års samling begrenses til to fra hvert lokallag -  

eventuelt tre fra de største lagene -, alle kontaktpersoner og styret. Kåre 

melder seg til å samarbeide om innholdet, Nina er sekretær, AU tar ansvar for 

det fysiske arrangementet i Oslo. Kåre sender ut brev til alle lokallag og 

kontaktpersoner, ber dem evaluere siste lokallagssamling og komme med 

forslag til innhold til lokallagssamling 2020.   

Sak 38/19) Klimasøksmålet  

- Markeringer: Flere organisasjoner har lagt opp til markeringer over hele 

landet – med appeller og lystenning den 04.11 kl. 18.14. Steinar vil har en 

daglig oppsummering av rettsforhandlingene, som filmes og legges ut på 

sosiale medier.   

Vedtak: Steinar sender en oppfordring fra styret til lokallagene om å bidra 

til de lokale markeringene. I Oslo legges det opp til en stille markering med 

kroppsplakater på begge sider av inngangen til Borgarting lagmannsrett når 

rettssaken starter klokka 9 den 05.11. Gro tar kontakt med Linda Parr i 

Oslolaget for å mobilisere for denne markeringa.   

- Materiell: Vedtak: Det kjøpes inn fire BKA-roll-ups og 15 doble 

kroppsplakater til distribusjon i Oslo-laget og andre lokallag. 250 nye hatter 

med stor størrelse bestilles.  

- Løpeseddel: Ola Dimmen har laget et forslag.  

 Vedtak: Vi ber Ola sende forslaget til Steinar. Innholdet fordeles på en 

forside og en bakside og distribueres til alle lokallag som bes trykke opp 

lokalt. Løpeseddelen deles ut i forbindelse med lokale markeringer 04.11.   

Sak 39/19) Medlemsverving   

Bente: Forslag fra Bente til ny vervefolder i A-7-format, ble diskutert. Styret var 

delt i synet på hensiktsmessighet. Vi har ca 8000 eksemplarer av den 

eksisterende folderen, og den er blitt godt mottatt.  

Vedtak: AU ser nærmere på utkastet og vurderer om vi skal ta i bruk den nye i 

tillegg til den vi har.   

    



Sak 40/19) Nye lokallag  

- Stavanger, Bodø og Alta vurderer etablering. BKA Bergen er i kontakt med 

personer i Førde, med tanke på eventuelt å etablere et lokallag der.  Vedtak: 

AU tar ansvar for videre kontakt med stedene der det planlegges nye 

lokallag.   

- BKA søndre Østfold, BKA Molde og omegn, BKA Hamar og omegn og BKA 

Agder har sendt inn papirer for å bli godkjent som lokallag. Vedtak: styret 

godkjente alle de fire lagene ved akklamasjon.   

Vedtak: det settes ned en gruppe med ansvar for kontakt med lokallagene 

bestående av Liv Marie Bakka og Kirsti Slettevold. Disse bor i Oslo, og det er 

allerede avtalt et møte med dem.  

Sak 41/19) Overgang til Styreweb   

Hjemmesida er fremdeles på Frameworks. Vedtak: Vi beholder denne 

ordningen ett år til. Christian undersøker kostnader.   

  

Referent: Nina Weidemann  


