
Årsmøtet i Besteforeldrenes klimaaksjon 2020 
 
Valgkomiteens innstilling til valg av landsstyre: 
 
Følgende foreslås valgt til 2022: 
 
Steinar Winther Christensen, leder (gjenvalg)   
 
Finn Bjørnar Lund (gjenvalg) 
Yngvar A. Olsen (ny) 
Bodvar Sonstad (ny) 
 
Følgende er valgt til  2021:  
 
Wenche Cumming  
Bente Bakke  
Eva Ormåsen  
Gunnar Kvåle  
Gro Nylander  
Nina Weidemann  
 

 
Med dette forslaget oppnås kontinuitet, en viss fornyelse, kjønnsbalanse og 
geografisk spredning. Arbeidsbelastning, alder og helse tilsier at antallet 
styremedlemmer på 10 opprettholdes.  
 
22. juni 2020 
 
Halfdan Wiik 
Ola Dimmen 
Elisabeth Tveter Briseid 
 
Om de nye kandidatene:  
 
Yngvar A. Olsen, Kristiansand.   

Han skriver om seg selv: 

Jeg er født 1953 i Sunndal og tror at oppveksten der, med tungindustri sammen med 

vakker natur, stimulerte mitt miljøengasjement. Jeg er utdannet fiskefysiolog 

(dr.scient) fra NTNU. I studietida var jeg aktiv i samarbeidsgruppene for natur- og 

miljøvern (snm) i Trondheim. Jeg har arbeidet innen undervisning, både i 

ungdomsskole, videregående og universitet. Jeg var med på å starte bachelorstudiet 

i biologi ved Universitetet i Agder. Nå er jeg pensjonist. Jeg innså alvoret i 

klimasituasjonen etter etter et foredrag av Pål Prestrud, daværende direktør i Cicero. 

Nå er jeg medlem i BKA Agder, dessuten medlem i flere miljøorganisasjoner. 

Klimaendringene er trolig den største trusselen livet på jorda har stått overfor, men 

det er deprimerende at de fleste nordmenn (politikere inkludert) ikke har skjønt dette. 

 



Bodvar Sonstad, Beitostølen.  
f.1945. Pensjonert lege.  
 
Han skriver om seg selv og sine ønsker og målsettinger for BKA: 
 
Har i de siste 20 årene jobbet med rehabilitering på Beitostølen Helsesportsenter. 
Utdanning innen biologi og kjemi fra Blindern, samt landbruksskole. 
Kontaktperson for BKA -gruppe på Beitostølen, samt medl. i Valdres.   
Opptatt av dyre - og planteliv, miljøvern og klima gjennom siden 1970, NU og SNN.  
Medlem av BKA siden 2015.  
BKA må:  
1) Være en tydelig klimaorganisasjon. Tida er så knapp at vi må vurdere å ta i bruk 
nærmest alle virkemidler! 
2) Arbeide hardt for å øke klimainteressen blant folk og minske sviket mot neste 
generasjon fra beslutningstakere.  
3) Fortsette å være en synlig aktør og fysisk være enda mer ute i gatene til støtte for 
barn og unge på deres premisser! 
4) Utvikle kreative aksjonsformer som også må appellere til følelser, og som fører til 
oppmerksomhet og engasjement. Vi må vekke alle mennesker - og særlig 
besteforeldregenerasjonen. 
 


