
 

                         Referat fra landsstyremøte i BKA, mandag 30.03.2020  

 kl 09.00 – 13.00, på Zoom 

 

Til stede: Steinar Winther Christensen, Bente Bakke, Finn Bjørnar Lund, Christian Holst,  

                   Gro Nylander, Wenche Cumming, Nina Weidemann, Gunnar Kvåle, Eva Ormåsen 

 

15/20:  Godkjenning av referat fra styremøtet den 27.01    Godkjent. 

            Kommentarer:  

• Når referatene er godkjent av styret, må de sendes til Halfdan Wiik  

            for utlegging på nettet. Ansvarlig: referenten. 

• Ang. årsmøtet: Det må nedsettes en resolusjonskomité (forslag: ordstyrer og to fra 

landsstyret). Saken tas opp på et senere møte. 

• Vi ser det an utover våren om landsmøtet kan avholdes som planlagt eller utsettes pga 

pandemien. 

 

16/20   Orienteringssaker 

• Valgkomité 2020 er nå godkjent; Halfdan Wiik, Elisabeth Briseid og Ola Dimmen fortsetter.  

• Ny revisor på plass; Rolf Bjerke Larsen. Steinar og Christian følger ham opp. 

• KLP-konkurransen utsatt.Vi er i finalen sammen med fem andre. 

• Australia og Equinor løst. Equinor har trukket seg fra planene i Australbukta. 

• Equinors etikkråd      Steinar avklarer muligheten for å få delta i Equinors etikkråd, ledet av 

Johan H. Andresen 

• Bruksanvisning for lokallagene på styreweb.   Christian vil sørge for at lokallagene får 

denne bruksanvisningen og kan bli mer involvert. 

• Reiseregler for lokallag fra Nord-Norge.  Vi har oppdaterte reiseregler, og fastholder disse. 

• Klimasøksmålet, status      Steinar orienterte. 

• Halfdan har fått ny pc til en pris på 13.000. 

• BKA på mobil – FrameWorks tar oppdraget for 25.000  Vil være på plass i løpet av april. 

• Nye brosjyrer   Et utvalg bestående av Halfdan, Bente og Gro er foreslått til å jobbe med 

dette. Bente bes om å ta ansvaret. Vi har fortsatt 3000 «gamle» brosjyrer igjen. På ei ny 

brosjyre må vi få med en kjendis fra Nord-Norge. Et forslag det jobbes med: Halfdan 

Sivertsen. 

• Arendalsuka: Medie-gruppe jobber med mediestrategi. 

• Det bør jobbes med å få lokallagene til å påvirke lokale politiske partigrupper. 

• Vi ble ikke spurt om å bli med i det felles utspillet som Sabima sammen med ti andre 

miljøorganisasjoner sendte til Stortinget og Regjeringen sist uke. Steinar sender en 

henvendelse med ønske om å få bli med ved en senere anledning. Styret mener vi må være 

nøye med hva vi henvender oss til politierne om. Det må alltid dreie seg om en ansvarlig 

klimapolitikk og barnas fremtid. 

• Et tema på neste styremøte bør bli hvordan vi skal påvirke partiprogramarbeidet. 

• Planleggeing av landsmøtet. Nina orienterte om spennende planer, og det meste er nå klart. 

• Trondheimslaget har hatt to møter på Zoom. De har også hatt digital klima-café. 

 

17/20   Økonomi v/Christian 

• Statusrapport: Situasjonen er god. Noe over 1,1 million på konto. Kontingentutbetalingen til 

lokallagene er gjort. 83% av medlemmene har betalt kontingent etter første purring. 

            StyreWeb har gjort det lettere med purring og har gitt godt resultat. 

 

 



• StyreWeb som vår nye regnskapsfører fra 01.01.20  Dette koster BKA 1000 kr. per mnd.  

• Tromsølaget som ble stiftet i januar, har foreløpig ikke kommet inn i systemet. 

• Gaver?  Vi mottok kun én gave i 2019, den var på 5000 kr. Giveren skal bli behørlig takket! 

            Vi ønsker oss flere gaver!  

 

18/20   «Vekstens problem» og Klimakur 2030 v/Gunnar 

             I Klimakur 2030 mangler temaet vekst, noe vi mener bør være med. Pandemien gjør det noe 

             vanskelig, vi må ikke legge stein til byrden. 

             Vedtak: Finn Bjørnar ber Harold Lefferstra om å bli med på å skrive et utkast til en 

             høringsuttalelse fra oss. Gunnar skriver et notat som sendes til Steinar. Steinar koordinerer.  

             Forslag til punkter: Vekstens problem, problematisering av grønnvasking av norsk 

             oljeproduksjon. Må være poengtert beskrivelse, ikke for lang. 

             Må være ferdig til 30.04 

 

19/20   Spissing av BKAs budskap v/Eva 

            Pga situasjonen i forb. med pandemien utsettes saken. 

 

20/20   Mer om verving etc – hvordan styrke BKA i koronaens tid? 

• Pga koronapandemien er det vanskelig å legge tyngde i dette nå. Vi kan jobbe digitalt 

           (Facebook og twitter ..) og vi kan skrive avisinnlegg, ellers se ting an.  

            Dåp, navneseremoni og konfirmasjon er begivenheter der det kan passe med en gave til  

            BKA. 

            Vi bør ikke fokusere urimelig sterkt på klimabudskapet nå om dagen.  

 

            Ukentlig videohilsen fra styret v/Steinar, andre styremedlemmer eller fra lokallagsledere må 

            satses på. 

            Dette sendes til Halfdan som legger det ut på hjemmesida. Videoer via mobil er en mulighet, 

            også for lokallagene. 

            Medlemmene må vite og føle at vi er i aktivitet. 

            Vedtak: Steinar følger opp dette.  

• Annonsering i lokalpressen:  Ingen tilslutning til annonsering nå. 

• Avisinnlegg i regi av BKA  

             Det må kunne pekes på at klimautslippene krymper som følge av pandemien, uten å si at 

             koronaen er bra for klimaet. Vi maner til forsiktighet i omtalen av dette. (Eks.: Det er  

             tankevekkende å registrere at klimagassutslippene ...) 

             Alt vi sier må være innafor og forenlig med BKAs formålsparagrafer.  

 

21/20   BKA og forslag om et Fredsdepartement (Liss Schancke og Linda)  

            Vi gir innspill til AU når vi har lest vedlegget i saken. Saken tas opp igjen i et senere møte. 

 

22/20   Den digitale skolestreiken 24.04 

            Nina forklarte settingen rundt utleggingen av bilder fra hennes støtte til Ungdommens 

            digitale skolestreik. 

            Bente orientert om sin opplevelse av å støtte ungdommene.  

            Begge aksjonene var ledd i en aksjon initiert av ungdommen selv. 

            Enighet om at det er viktig å opptre støttende i forhold til ungdommene, ikke være ledende. 

    

            Forslag: Er klimadugnad et bedre ord nå enn klimastreik i disse dager?  

 

23/20   Lokallagssamlingen – skal vi ha den hvert år? 

            Nina etterlyser svar på spørsmål ang. avvikling av samlingen.  

            Styret mener den bør være hvert år. 

             

             

 

  



            Oppgaver i forb. med arrangementet: 

             -Programansvarlig 

 -Lokale: bestille- nøkkel - merking - sette ut stoler - rydding 

- Mat: bestille lunsj - innkjøp - skaffe kaffevakter - rydding - fellesmåltid i etterkant 

- AV-ansvarlig 

- Møteledelse 

- Referatansvarlig 

- Overnattingsansvarlig 

- Sekretær: sende ut brev, ta imot påmeldinger 

            Planleggeing av neste samling bør komme i gang i oktober. Bør kobles til Broen også neste 

            år. AU sjekker dato. 

            Nina ønsker ikke lenger å ha alt ansvar. Spørsmål må gå ut til medlemmene om noen kan 

            tenke seg å være med i ansvarsgruppe. 

 

24/20   COP 26 – Glasgow 

            Det er usikkert om det blir noe klimatoppmøte i Glasgow som planlagt. Reservasjonen 

            til hotellrom for 20 står foreløpig ved lag. Steinar tar bare ansvar for reservasjon av hotell og 

            reisen til Glasgow.  

              

Neste styremøte, også på Zoom:  11.05 kl. 9.00 

 

 

Eva Ormåsen 

   ref. 

 

         

 

 

 

 

 


