
Referat fra årsmøtet i Besteforeldrenes  klimaaksjon

Oslo, 21. - 22. september 2019

Ordstyrer: Hans Kristian Solbu
Refererenter: Ivar  Castberg og Kirsti Slettevoll
Underskrivere av referater: Astrid Kjellevold og Nina Gjerde
Tellekorps: Bjørg Eli Rinnan, Elisabeth B Breen,  Øivind Almaas og 
Rudi Kessel

Se sakspapirer i årsmøtedokumentene på hjemmesiden: 
https://www.besteforeldreaksjonen.no/events/event/53059/

Sak  1    Valg av møteleder, møtesekretærer, tellekorps og 
underskrivere av protokoll

Hans Christian Solbu ble valgt til møteleder, Ivar Castberg og Kirsti 
Slettevoll til referenter. Astrid Kjellevold og Nina Gjerde ble valgt til 
underskrivere av protokoll, og Bjørg Eli Rinnan, Elisabeth B. Breen, 
Øivind Almaas og Rudi Kessel ble valgt til tellekorps. 

Sak 2  Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble godkjent. Dagsorden ble godkjent med følgende 
justeringer: Valg på nytt styre flyttes til siste sak på møtet, sak 6. 
Et forslag om  4 ukers frist for å melde saker til årsmøtet  vil tas med
i saken om vedtektsendringer, sak 5.2.

Det bemerkes at dagsorden for årsmøtet bør legges ved 
årsmøtedokumentet.

Sak 3 Styrets årsrapport, se side 4 

Steinar Winter Christensen presenterte  årsrapporten. Årsrapporten 
ble godkjent. 

Kommentarer til regnskap og økonomi som står i årsmeldingen, tas 

https://www.besteforeldreaksjonen.no/events/event/53059/


opp under neste sak, sak 4.

Sak 4 Regnskap og økonomisk situasjon, se s. 12 – 14

Christian F. Holst  presenterte regnskapet. Regnskapet ble godkjent.
“Bergen, 05.09. 2018” s. 13 skal rettest til “Bergen, 05.09.2019.” 
Årsmøtet gir styret  ansvarsfrihet i forholdt til årsberetning og 
regnskap. 
Ansvarsforsikring for styret  anbefales.

Sak 5   Innkomne forslag

5.1.Retningslinjer for reisestøtte til landsmøte og lokallagssamling 
(se vedlegg 1)

Retningslinjene ble vedtatt med en henstilling til styret om å 
innarbeide dekning av utgifter til opphold i dokumentet.

5.2 Endring av vedtekter 

To endringsforslag ble  behandlet under dette punktet, se 5.2.1 og 
5.2.2.

5.2.1 Forslaget til endring av §10 i vedtektene fra lokallagsstyret i 
Oslo.

Gjeldende formulering: 
“Forslag (herunder endringsforslag til vedteker) som skal behandles 
på årsmøte, skal være mottatt av landsstyret senest 2 uker før 
årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for 
medlemmene senest en uke før årsmøtet.”

Forslag til ny formulering: 
“Forslag (herunder endringsforslag til vedtekter) som skal behandles
på årsmøtet, skal være mottatt av landsstyret senest 4 uker før 
årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for 



medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. “

Forslaget ble vedtatt.

5.2.2 Forslag til endring i vedtektene beskrevet I vedlegg 2, s 16

Forslagene til endring ble ikke vedtatt. 

5.3 Uttalelse om nei til vindkraft i sårbare og verdifulle naturområder 
på land, se vedlegg 3 s. 17

Forslaget ble presentert av Steinar Winther Christensen. Det ble 
uttrykt et ønske om å bruke mer tid på landsmøtene til å diskutere 
slike store saker. 

Vedtak: Uttalelsen om vindkraft ble ikke vedtatt. 

5.4 Besteforeldre krever ny kurs i samferdselspolitikken, vedlegg 4 
side 18 

Halfdan Wiik presenterte forslaget.

Vedtak: 
1. Det ble vedtatt at BKA skal uttale seg om samferdselspolitikken. 
Forslaget til uttalelse ble vedtatt med følgende tillegg eller endringer:

2. Forslag til tillegg fra Halfdan Wiik om flytrafikken: “Flytrafikken, 
som er den mest forurensende samferdselsform, premieres ved at 
det ikke betales noen avgifter for utslipp og AVINOR gir støtte til nye
flyruter.” 

Tillegget ble vedtatt.

3. Forslag til  tillegg fra Gunnar Kvåle om Nasjonal transportplan:
“BKA krever ny kurs  I samferdselspolitikken med utvikling av en ny 
nasjonal transportplan der en satser videre på utbygging av 
jernbane samt utbedring og rassikring av eksisterende veier i stedet 
for videre utbygging av 4-felts veier mellom de større byer i Norge.“



 Tillegget ble vedtatt.

4. Forslag fra Håkon Kryvi: “ 2. avsnitt: Stryke setning 2 og legge 
følgende til i 1. setning: “ekstrem oppvarming, og at det biologiske 
mangfold trues.”

Tillegget ble vedtatt

5. Tillegg fra Bente Marie Bakke om elbusser: “Siste setning: Dertil 
trengs det en storsatsing på trikk, lettbaner og elbusser i så vel 
større som flere mindre byområder.” 

Tillegget ble vedtatt

6.Tillegg fra Gunnar A Kajander:  “5. avsnitt, 1. Setning, endring 
f.o.m. “moderniseres” t.o.m. første punktum. “ ..de eksisterende 
banestrekninger mellom norske byer, utbygging av Nordnorge-
banen til Tromsø, og prosjektering for videreføring til Finnmark.”

 Avstemning : 37  for, 24 mot.

Tillegget ble vedtatt 

7.Tillegg fra Synnøve de Bouvier: “BKA forutsetter at staten tar 
tilbørlig hensyn til samiske interesser i samsvar med Grunnlovens 
§108 (evt. konsultasjonsplikt overfor samiske myndigheter i forkant 
av inngrep.) 

Tillegget ble vedtatt.

8. Forslag fra  Oddbjørg Langset om at elektrifisering av skipsfarten 
må inn i uttalelsen.

Vedtak: Forslaget oversendes styret, som innarbeider punktet om 
elektrifisering i skipsfarten i dokumentet.



 5.5 Uttalelse om utredning av mulighetene for folkeråd 

Vedtak: Uttalelsen ble ikke vedtatt.

I forbindelse med denne saken, som med sak 5.2 om vindkraft, kom
det forslag om  å sette av lenger tid til diskusjon av store saker på
landsmøtene. En bør også ha en redaksjonskomite.

Sak 6 Valg 

Halfdan Wiik presenterte valgkomiteens forslag. 

Styret utvides  til 10 medlemmer.  Følgende ble valgt til 2021:

Wenche Cumming (ny)

Bente Bakke (ny)

Eva Ormåsen (ny)

Gunnar Kvåle (gjenvalg)

Gro Nylander (gjenvalg)

Nina Weidemann (gjenvalg)




