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 STIFTELSESMØTE 02.09.2019 

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) Søndre Østfold 

NÅR: mandag 2. september 2019 kl. 17.00 

HVOR: +Huset, Holmen, Seierstensgata 2, Fredrikstad 

Interimsstyret valgt på møtet 28. mai presenterte seg: Iver Lykke, Ulla Kolstad, Elisabeth 

Golding, Sidsel Skinnarmo og Eva Braseth. Deretter ble Helge Kolstad valgt til møteleder 

Ordfører i Fredrikstad Jon-lvar Nygård kom i sin hilsen inn på at kommunen hadde vært tidlig 

ute med sine klimaplaner, og har nå nr. 4 i rekken. Transport blant mest vellykket tiltak, f.eks. 

gratis ferje, noe syklister bl a er flinke til å bruke. Ordføreren roste også det initiativet som er 

tatt for å starte lokallag av Besteforeldrenes klimaaksjon 

Landsstyrets leder Steinar Winther Christensen fortalte litt om seg selv i sin hilsen, og 

understreket at Besteforeldrenes klimaaksjon er en politisk uavhengig organisasjon med snart 

3000 medlemmer med lokallag fra Tromsø i nord til nystartede Kristiansand i sør. Besteforeldre 

føler seg ansvarlige for klimasituasjonen vi opplever i dag, og legger derfor press på politikerne 

PROTOKOLL 

1) Godkjenne innkalling og sakliste  

Vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent 

2) Velge møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen 

Vedtak: Møteleder: Helge Kolstad, referent: Eva Braseth, til å skrive under protokollen: 

Brit Skafle og John Golding 

3) Kontrollere hvor mange stemmeberettigede som er møtt fram 

Vedtak: De 20 frammøtte er alle stemmeberettiget 

4) Oppsummering av hvordan «BKA Fredrikstad og omegn» kom i gang 

«Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA)» hadde sitt utspring i Framtiden i våre hender 

(FIVH) der Eva Braseth var aktiv i Bodø i over 30 år. 1 2012 ble BKA en selvstendig 

organisasjon, og i forbindelse med valget i 2013 aksjonerte et par-tre BKA-medlemmer i 

Steinkjer der Eva Braseth nå bodde. Etter at hun flyttet til Fredrikstad, deltok hun ila 2018 

på et par-tre møter lokalt sammen med bl.a. Ulla Kolstad, men initiativtaker gav seg. 

Seint samme høst kontaktet Nina Weidemann medlemmer i Østfold. Fire medlemmer 

responderte, og møttes over en kaffekopp på Råde bakeri den 22. januar 2019: Liss Fjeld, 

Eva Pollestad Eikeland, Torgeir Lømo og Eva Braseth. De fire inviterte de 75 medlemmene 

i Østfold til et møte på Karlshus den 25. mars, og hele 30 deltok. 

Landsstyrets leder Steinar Winther Christensen innledet der om disse temaene: Hva er 
BKA, hvordan drives arbeidet, og hva er prioritert for tiden? Ønsker vi å organisere et eget 
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lokallag i Østfold? Eller ønsker vi en gruppe kontaktpersoner som søker om bidrag fra sak 
til sak? — Vedtektene åpner for begge modeller, men etter drøftinga ble det klart at det 
var grunnlag for å opprette lokallag i Mosseregionen, siden det var flest deltakere derfra. 
Det var enighet om å satse på lokallag i regioner i stedet for ett lokallag for Østfold fylke. 
Eva Braseth ble medlem i interimsstyret for «BKA Moss og omegn» som 4. juni hadde sitt 
stiftelsesmøte. 

I mellomtiden deltok Torgeir Lømo og Eva Braseth på BKAs lokallagssamling i Oslo den 23. 
mars. Inspirasjonen fra den samlinga resulterte i invitasjon sendt 35 BKA-medlemmer i Halden, 
Hvaler, Sarpsborg og Fredrikstad om å møtes mandag 29. april og 14 reagerte, bl.a. fordi 
tidspunktet ikke passet. Men Elisabeth Golding, Iver Lykke, Ulla Kolstad, Helge Kolstad og 
Torgeir Lømo kom på møtet. De planla åpent møte på St. Croix-huset tirsdag 28. mai der 
biskop Atle Sommerfeldt og landsstyrets nestleder Gro Nylander hadde takket ja til å delta. 
Initiativtakerne hadde nytt møte 20. mai der markedsføring og gjennomføring av møtet 28. 
mai var tema. Annonsering 24. mai i Fredrikstad Blad, og samme avis hadde to omtaler på 
møtedagen, det ene med bilde av unge, lokale klimaforkjempere. Godt og vel 20 deltok på 
møtet, og 10 ble vervet. På dette møtet ble et interimsstyre valgt: Sidsel Skinnarmo 
(Sarpsborg), Elisabeth Golding, Ulla Kolstad, Iver Lykke og Eva Braseth (alle Fredrikstad) med 
Torgeir Lømo (Rygge) som vara. Det ble også vedtatt at stiftelsesmøtet av «BKA Fredrikstad og 
omegn» skulle arrangeres 2. september. Referat fra dette møtet og fra møtet i Interimsstyret 
12. juni ble sendt alle våre 35 medlemmer, en hyggelig økning fra 23 i januar 2019. 

Avslutningsvis tas med at interimsstyret møttes 22. august for å forberede stiftelsesmøtet, 
på +Huset, Holmen, mandag 2. september. Det er gledelig å se at siste medlemsoversikt 
viser at vi nå har 50 medlemmer i vårt område mens hele Østfold har ca 210, en god økning 
fra de 75 som var registrert i fylket vårt i januar 2019 Vedtak: Orienteringa er godkjent  

5) Aktiviteter i lokallaget 
På møtet i interimsstyret 12. juni blè vi enige om å delta på seniormessen «Et godt 
seniorliv» i Kongstenhallen 8. oktober kl 11 — 15,.og påmelding ble sendt innen fristen, og 
bekreftet 
Vedtak: Stiftelsesmøtet ber styret skissere en aktivitetsplan for høsten 

6) Økonomi og regnskap 

Landsstyrets leder orienterte om økonomien til lokallag. Etablerte lag får 35 % av 
medlemskontingenten pr. 1/1-2019. Det danner grunnlaget for utbetalingen, og lokallaget 
bestemmer selv hva pengene skal brukes til. Dessuten kan lokallag søke om prosjektstøtte. 
Hvert lokallag oppretter underkonto hos Cultura Bank, med disposisjonsrett. 

Vi er kjent med at BKA Moss og omegn ble etablert 4. juni, og at medlemskontingenten 
blir fordelt når BKA Søndre Østfold. Laget i Moss søkte sin kommune om oppstartstøtte, 
og mottok 5000 kr. Vårt lokallag inkluderer medlemmer både i Sarpsborg, Halden, Hvaler 
og Fredrikstad og interimsstyret foreslår at man søker om oppstartstøtte fra aktuelle 
kommuner. 
Vedtak: Orienteringen om økonomi og regnskap godkjennes. Samtidig ber møtet styret 

om å lage budsjett. Stiftelsesmøtet godkjenner at styret søker om oppstartstøtte hos de 

fire kommunene 

7) Vedtekter for BKA Søndre Østfold 

Interimsstyret har brukt Oslo-lagets vedtekter som mal, og forslag ble sendt medlemmene 

19. juni. Møteleder viste de forskjellige paragrafene på lerretet 
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§1 Foreningens navn og tilknytning 

Møteleder åpnet for diskusjon om lokallagets navn. I løpet av diskusjonen kom det også 

fram ønske om å arrangere møter i de andre kommunene som hører til området. 

Det var 19 stemmeberettigede til stede da det ble stemt over disse to forslagene til 

navn: 

1) Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) Fredrikstad og omegn — 7 stemmer 

2) Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) Søndre Østfold — 12 stemmer 

Vedtak: Navnet blir Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) Søndre Østfold §2 

Formål 

Vedtak: Godkjent 

§3 Medlemskap 

Under denne paragrafen orienterte landsstyrets leder Steinar Winther Christensen at det 

på siste AU-møte ble drøftet om man kunne være støttemedlem selv om man ikke er 

besteforeldre, og om støttemedlemmer skal ha stemmerett eller ikke. Et forslag vil bli 

fremmet og stemt over på Landsmøtet 21.-22. september Vedtak: Paragrafen er godkjent 

uten endringer 

§4 Kontingent 

Vedtak: Godkjent §5 

Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Vedtak: Godkjent 

§6 Årsmøte 

Møteleder refererte alle 7 underpunktene i denne paragrafen 

Vedtak: Godkjent §7 

valg 

Vedtak: Godkjent 

§8 Vedtektsendringer 

Vedtak: Godkjent § 9 

Ekstraordinære årsmøter 

Vedtak: Godkjent 

§ 10 Styre 

Det kom spørsmål om valgperioden, og fordelingen tas opp i forbindelse med valget. 

Møteleder refererte styrets oppgaver 

Vedtak: Godkjent 

§ 11 Oppløsning 

Vedtak: Godkjent 

Oppsummert: Forlag til vedtekter for Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) Søndre Østfold ble 

enstemmig godkjent 

8) Valg 

I innkallinga til stiftelsesmøtet ble det tatt med at i følge § 10 i vedtektene skal lokallag ha 
et styre på minst 5 personer: Styreleder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem(mer) 
med inntil 3 varamedlemmer. Styreleder velges separat for 1 år mens halvparten av 
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styremedlemmene for 2 år, resten på valg hvert år. Valgkomité og revisor velges hvert år. 
Elisabeth Golding og Sidsel Skinnarmo fra interimsstyret hadde påtatt seg å være 
valgkomité. Elisabeth orienterte, og påpekte innledningsvis at det hadde vært svært 
vanskelig å få medlemmene til å påta seg de forskjellige vervene, men har en kandidat som 
er villig til å bli med i styret, Øystein Bakkevig. 
Underveis i diskusjonen ble det foreslått at interimsstyret fortsetter. 

Vedtak: Medlemmene av interimsstyret fortsetter som lokallagets styre inntil årsmøtet i 
2020. Iver Lykke ba seg fritatt på grunn av høy alder, og i hans sted ble Øystein Bakkevig 
valgt. Brit Skafle og Helge Kolstad ble valgt som varamedlemmer. 

Styret konstituerer seg selv 

Styret består nå av Øystein Bakkevig (Halden), Eva Braseth, Elisabeth Golding, Ulla Kolstad 

(alle Fredrikstad), Sidsel Skinnarmo (Sarpsborg). 

Varamedlemmer: Brit Skafle og Helge Kolstad (begge Fredrikstad) Revisor 

(for 1 år): Grete Kirkebø (Fredrikstad) 

Det ble delegert til styret å oppnevne valgkomité (for 1 år) 

9) Godkjenning av protokoll 

 

Møtet hevet kl. 18.35 

Fredrikstad, mandag 30. september 2019  

 

Eva Braseth, referent 

 

Etter at møtet var hevet, var det gledelig å bli kjent med at underveis hadde det pågått 
verving, og resultatet ble 14 nye medlemmer! Det er også mulig å melde seg inn på nettsidene 
til Besteforeldrenes klimaaksjon https://www.besteforeldreaksionen.no Kontingenten er 300 
kr/år, men er satt ned til 150 kr ut 2019. — Som en sluttappell kom det fram at styret er 
interessert i forslag til aktiviteter. Det ble dessuten foreslått at vi også bør arrangere møter i 
Halden og i Sarpsborg 

Brit  kafle John  Golding 


