
 
 

Referat fra BKAs landsstyremøte i Frivillighetens hus, Oslo  
mandag 27. januar 2020, kl. 0900 – 1530  

 

Til stede: Steinar Winther Christensen, Finn Bjørnar Lund, Bente Bakke, Gro Nylander, Nina 

Weidemann, Gunnar Kvåle, Wenche Cumming, Eva Ormåsen. 

Forfall: Kåre Eie og Christian F. Holst. 

Referent: Bente Marie Bakke 
 
 
Sak 1/20. Godkjenning av referat fra styremøte 25.11.19. 
Godkjent. Merknad: Et styremøte på Zoom skal følges opp. 
 
Sak 2/20. Orienteringssaker 

• Kåre fratrer pga sykdom – Det betyr at styret vil bestå av 9 personer frem til 
årsmøtet, hvor det skal foretas valg på nytt styre.  

• Endring av Bjørghild des Bowries’ oppgaver – Bjørghild har ønsket avlastning, og det 
har vært møter med Liv-Marie Bakka og Kirsti Slettvold om dette. De blir enige med 
Bjørghild om oppgavefordeling.  

• KPL-konkurransen – Avgjørelsen om hvilke tre organisasjoner som vinner 
konkurransen er utsatt til midten av februar.  

• Lokallagssamlingen 29. februar - Nina Weidemann orienterte om programmet, som 
styret ga sin tilslutning til. Det ble vedtatt at tidsrommet blir fra kl. 0900 til 16.30. 
Steinar, Finn Bjørnar og Bente har innledninger om strategi frem til stortingsvalget. 
Christian lager en bruksanvisning til lokallagene om StyreWeb. AU vurderer om det 
bør lages egne regler for dekning av reiseutgifter for lokallag fra Nord-Norge. 

• Ski-stuntet og Lagmannsrettens dom – «På ski uten glid» på Karl Johan fra 
Jernbanetorget til Universitetsplassen 25. januar var meget vellykket. Ca. 40 personer 
deltok, de fleste med ski. Det ble også delt ut mange vervefoldere og annet materiell. 
Lagmannsretten ga dessverre ikke saksøkerne medhold i klimasøksmålet. Siden saken 
er  prinsipiell, slipper saksøkerne sakskostnader. Saken blir anket til Høyesterett.   

 
Sak 3/20. Økonomi 
Vi har kr. 644.500,- på konto. Kr. 190.000,- skal utbetales i kontingentandel lokallag. Antall 
medlemmer er 3.559. Finn Bjørnar tar kontakt med Fagforbundet, NTL og Utdannings-
forbundet og undersøker mulighetene til medlemsverving blant pensjonistmedlemmer.  
Leder sender ut oppfordring til lokallagene om aktiv verving.  



På forrige møte gikk styret inn for at Christian skulle lage et avtaleutkast med Styreweb 
Regnskap AS for å føre BKAs regnskap til en pris av ca. kr. 12.000.- per år. Siden Christian 
hadde forfall, ble saken utsatt.  
 
Sak 4/20. Arendalsuka  
Dato: 10.-14. august. Arendalsgruppa består av Linda Parr, Oslo, Ola Dimmen, Trondheim, 
Brita Helleborg, Grenland, Bodvar Sonstad, Beitostølen, og Ellen Tveitdal, Froland.  
Styret vedtok at Bente blir styrets representant i utvalget, og at Halfdan Wiik spørres om å 
delta som medieansvarlig. Styret setter av inntil kr. 35.000 til Arendalsuka. Gro Nylander 
foreslo at det nedsettes en undergruppe for aksjonister siden styret mente BKA bør opptre 
aksjonistisk.  
 
Sak 5/20. Leie av kontorlokaler hos Forum 
BKA har fått tilbud om å leie fast kontorplass hos ForUM, Storgt. 11, Oslo, til kr. 3.500,- per 
måned. Leien omfatter felleskostnader, møtelokale, Internett, kopiering osv. Styret sa ja til en 
forsøksordning, og at det bør inviteres til samarbeid med Oslo-laget om denne plassen. 
Bjørghild bør også kontaktes om det vil være hensiktsmessig for BKA å ha postadresse til 
ForUM. 
 
Sak 6/20. Lokallagsgrensene 
Christian og Bjørghild jobber videre med saken. Enkeltmedlemmer bør kunne velge det 
lokallaget de føler størst tilknytning til.  
 
Sak 7/20. Australia – Annonse og appell 
Det er viktig at BKA viser solidaritet med Australia og protesterer mot Equinors planer. Finn 
Bjørnar undersøker mer om kontakter som kan hjelpe med annonse i en australsk riksavis. 
The Guardian er mest aktuell. Han holder tak i saken i samarbeid med Steinar, Bente, Mette 
Newth med flere. Vi vurderer også annonse i norske aviser. 
Equinor-aksjon. Gro, Finn Bjørnar og Bente danner en gruppe sammen med Oslo-laget for  
eventuelt å overrekke protestbrev til Equinor på deres hovedkontor på Fornebu.  
 
Sak 8/20. Strategi for å gjøre BKA kjent 
Etter et møte med Steinars datter Kristin Lorange, var det enighet om å endre mottoet på 
hjemmesiden fra «Besteforeldre mot global oppvarming» til «Besteforeldre for en ansvarlig 
klimapolitikk». Styret og lokallagene oppfordres til å bli mer aktive med leserinnlegg og 
pressekontakt. Lokale møter med foredrag kan annonseres i lokalavisene. Ta også kontakt 
med redaksjonen og be om omtale. Ved alle aksjoner og møter må vi huske på at noen også 
deler ut vervefoldere. Spør ungdom om de vil verve sine besteforeldre. Det er effektivt å 
arrangere vervestands, gjerne på kjøpesentre. Husk å be om tillatelse.  
Bruk private Facebook-sider aktivt til å legge ut og dele relevante saker.  
Kristin Lorange kan inntil videre gi oss gratis råd og hjelp når det gjelder mediestrategi. 
På lengre sikt, og med flere medlemmer, bør vi vurdere å lønne en egen mediekonsulent.   
 
Sak 9/20. Programskisse for landsmøtet 
Landsmøtet holdes i Trondheim 26.-27. september. Nina representerer landsstyret i 
komiteen. Hovedtema: Klimavalg 2021. En resolusjonskomite for eventuelle resolusjoner 



nedsettes. Gode møteledere velges. Gro tilbyr seg å være bisitter for møteleder. Det skal 
være et inspirerende foredrag både ved åpning og slutt. 
 
Sak 10/20. Ny nestleder etter Finn Bjørnar? 
Finn Bjørnar sa seg villig til å fortsette som nestleder frem til landsmøtet. Det var enighet om 
å fortsette med to nestledere. Valgkomiteen får beskjed om å komme med forslag på 
medlemmer til styret. Det er bare leder som velges på landsmøtet. Styret velger nestledere.  
 
Sak 11/20. Kvinnedagen – Forslag om miljøuttalelser fra Gro 
Det ble foreslått at BKA deltar med klima- og miljøparoler på Kvinnedagen 8. mars der hvor 
lokallagene har kapasitet. Nina holder i saken og kontakter Linda i Oslo-laget i første omgang. 
 
Sak 12/20. Forslag fra Astrid Sandvik  
Astrid Sandvik fra Trondheimslaget har spurt om BKA vil avgi uttalelse til 
Klimaomstillingsutvalget. Styret mener BKA neppe vil ha kapasitet til dette.  
 
Sak 13/20. Støtte til arrangementet Broen til framtiden 
Styret vedtok å bevilge kr. 5.000,-. Steinar informerer og sørger for at pengene blir utbetalt.  
 
Sak 14/Eventuelt  
Equinors generalforsamling i Stavanger 14. mai. De som reiser på generalforsamlingen 
samordner sine innlegg og forslag. Guttorm Grundt, Gro, Wenche og Bente har planer om å 
reise. Heidi Leite, som arbeider med å etablere Stavanger-laget, kontaktes for å mobilisere 
aksjoner utenfor lokalet.  
 
Kommende styremøter 
30. mars og 11. mai ble foreslått.  
 


