
Referat fra styremøte i BKA 11.05.20 på ZOOM 

Tilstede: Steinar Winther Christensen, Finn Bjørnar Lund, Bente Marie Bakke, Gro Nylander, 

Christian F. Holst, Gunnar Kvåle, Nina Weidemann, Eva Ormåsen, Yngvar A. Olsen (vara for 

Kåre Eie), Wenche Cumming (referent) 

SAK 26/20 GODKJENNING AV REFERAT fra styremøte 30. mars 2020. Referatet godkjent. 

SAK 27/20 ORIENTERINGER 

Finn Bjørnar orienterte kort om arbeidet gjennom FORUM, nytt møte 28.05 med den norske 

forhandlingsdelegasjonen i forbindelse med planlegging av nye runder med 

klimaforhandlinger (Bonn og Glasgow). Det jobbes med nytt posisjonsnotat. 

Gunnar orienterte om Normann Natlands SYKLE FOR MILJØ-tur fra Alta til Bergen. Han 

startet den 10. mai. Besteforeldre i Alta lokallag som nettopp er etablert, så han vel av 

gårde. Informasjon legges ut på Facebook og på hjemmesiden. 

Christian fortalte at lokalt engasjement for klimasaker øker i Båtstø. Hurrarop fra 

verandaene hver dag kl. 18.00. 

Det er etablert kontakt med den nye revisoren.  

Gro. Det er sendt inn fire aksjonærforslag til Equinors generalforsamling. Har fått bekreftet 

at forslag blir lest opp på møtet og med krav om skriftlig avstemming. 

Ei gruppe fra Stavanger lokallag stiller opp. 

Bente Marie. Stemmer for alle miljøforslag på Equinor-møtet. BKAs forslag sendt inn. Har 

tatt kontakt med Aftenposten om dette, uten resultat. 

Arendals-uka avlyst. Foreslår at BKA har ei digital Arendal-uke som benyttes til å 

markedsføre BKA-saker. Steinar støtter tanken. Skal landsstyret ha en rolle? Bente Marie 

mener ikke nødvendigvis, det kan være opp til de enkelte lokallag. 

 Hva med å etablere en instagramkonto? Steinar kontakter Oslolaget om noen i laget kan 

organisere dette. 

 Bente Marie anbefaler sterkt klima/miljøboka Ally Trip som er skrevet for ungdom. Forfatter 

Katrine Lekang. Boka passer for alle aldersgrupper. Bente Marie skriver ei kort 

sammenfatning av boka på hjemmesida vår.  

Ideen om ei digital besteforeldreuka ble tatt opp. Gro spurte om uka rundt 26. juli kunne 

være et tidspunkt? Det er helgendagen for Jesu foreldre og feires i katolske land som 

besteforeldre-dag. 

Steinar: Vi må få mobiltilpasning av BKAs nettsted. FrameWorks arbeider med saka. Vi har 

nå 3641 medlemmer, men det er svært stille nå på grunn av pandemien. Har hatt 

videohilsener til våre medlemmer. Finn Bjørnar har skrevet høringsuttalelse til 

Samferdselsutvalget fra BKA om framtidas luftfart. Arrangørene av Broen til framtiden 

planlegger å mindre arrangement flere ganger i året i tillegg til det store møtet. 



 

Tromsø kommunestyre har stemt nei til et stort hytte- og skisenterområde i et mye brukt 

friluftsområde. En stor seier for miljøet. Har BKA Tromsø markert seg/oss i denne saka? 

SAK 28/20 BKAs FREMTID 

Steinar redegjorde for saka med bakgrunn i utsendt notat fra Finn Bjørnar og Steinar. BKA 

må få flere nye medlemmer. Det vil gi en sterkere og mere robust organisasjon. Bedre 

økonomi vil gjøre det mulig for oss å etablere et stabilt og lønnet sekretariat. Helt nødvendig 

for å kunne utvikle BKA og gi oss større gjennomslagskraft. 

Vedtak: Det arbeides videre med skissert prosjekt (se notat) fram mot årsmøtet. Det settes 

foreløpig av kr. 100.000 til dette arbeidet. AU følger opp. Beløpet kan eventuelt økes. 

Samarbeid med bl.a. FIVH vurderes. 

SAK 29/20 ØKONOMI 

Christian: Økonomien er bra, betalingsprosenten for medlemskontingenten er 85%. Vi har 

kr. 1.138.000 på bankkontoen. Årets budsjett er på kr. 954.000. Det står nå 775.000 kr igjen i 

budsjettet. Utbetaling til lokallagene er sendt. 

 

SAK 30/20 AKTIVITETEN I LOKALLAGENE 

Gunnar foreslår å gå gjennom årsmeldingene fra lokallagene for å se hva som skjer. Finne 

gode eksempler som kan deles med andre. Gi respons og få til en god kommunikasjon.  

Vedtak: Styret støtter forslaget og spør Kirsti Slettevold og Liv Marie Bakka i samarbeid med 

Nina og Bjørghild, om å gjøre dette. Nina tar initiativet. 

 

SAK 31/20 KORONAKRISEN OG BKAs SYNLIGHET FREMOVER  

Steinar: Koronapause fortsatt? Hvordan «utnytte» koronakrisen?  

Vi må begynne å åpne opp for mer aktivitet. Vi må komme på banen! Våre miljømotstandere 

er der allerede – og har vært der hele tida. Nina: Vi må ha synspunkter på krisepakkene (eks. 

olje, fly). Business as usual eller miljø? Gunnar: Koronapandemien gir muligheter for 

omstilling i miljø/klimavennlig retning. Kan vi få «noen»? til å skrive, f.eks avisinnlegg fra et 

klima og naturperspektiv? Hva som er kritiske næringer har kommet tydelig frem nå. Det er 

DE som trenger krisepakker. Vi snakker om manglende beredskap på flere felt, om 

kortsiktige politiske handlinger og bærekraftige samfunn. 

Vedtak: Steinar skriver medlemsbrev om dette. 

SAK 32/20 ÅRSMØTET I TRONDHEIM  

Trondheim foreslår å utsette årsmøtet, alternative ha et digitalt møte og digitalt valg. 

Christian foreslår at dagens landsstyre fortsetter inntil landsmøte/årsmøte kan avvikles. 



Vedtak: Årsmøtet utsettes. AU og Trondheim arbeider videre med saka. Styret ber 

valgkomiteen starte arbeidet sitt. 

 

SAK 33/20 BKAs FORHOLD TIL NATURMANGFOLD – IKKE BARE KLIMA. 

AU ser på forslaget fra Astrid Sandvik, Trondheim og gir sin anbefaling til at 

naturmangfold/vekstøkonomi tas inn i formålserklæringen. Forslag til endringer tas opp på 

neste styremøte og legges frem på årsmøtet. 

SAK 34/20 VERVING AV NYE MEDLEMMER EVT. FAMILIEMEDLEMSKAP 

Saka diskutert under foregående saker. Styret er delt i synet på familiemedlemskap. Saka har 

vært oppe på et tidligere landsmøte og ble avvist.  

SAK 35/20 HVORDAN JOBBE FOR Å PÅVIRKE PARTIPROGRAMMENE FREM MOT VALGET 

Nina orienterte. 

Vedtak: Trondheim lokallags brev til de politiske partiene i Trondheim sendes lokallagene 

som et forslag som kan tilpasses lokale forhold i de enkelte kommuner. Etablere et 

diskusjonsforum på hjemmesida i forbindelse med arbeidet fram mot valget. Nina. 

Brev fra Tone Smith. Steinar sender oppropet til styremedlemmene og oppropet signeres 

individuelt. Klimaalliansen arbeider med saka. 

SAK 36/20 BEVILGNINGSSAKER 

A. Videoprosjekt for å fremme klimasaken foran valget. Notat lagt frem for styret. 

Prosjektet støttes med kr. 15.000. Styret ønsker å se videoen før den publiseres. 

B. Støtte til Energi og klima med kr. 5.000. Benyttes mye av BKAs medlemmer og er 

avhengig av økonomisk støtte. 

Vedtak: Begge søknader om støtte innvilges. 

SAK 37/20 NY STYRELEDER utgår 

SAK 38/20 EVENTUELT 

Tilslutte oss uttalelse fra Internasjonal Kvinneliga for Frihet og Fred (IKFF). Saka utsettes. 

 

NESTE STYREMØTE (DIGITALT) ONSDAG 10. JUNI KL 0900  

 

 


