
 
 

Referat fra landsstyremøte i BKA, onsdag 19.08.20 kl. 10–13,  

via Zoom 

 

Alle til stede: Steinar Winther Christensen, Bente Bakke, Finn Bjørnar 

Lund, Eva Ormåsen, Christian Holst, Nina Weidemann, Gunnar Kvåle,  

Wenche Cumming, Yngvar A. Olsen, Gro Nylander 

Referent: Gro Nylander  

Referat fra forrige møte var tidligere godkjent via mail. 
 

50/20 Orienteringssaker 

- KMDs forskrift om støtte til miljøorg. Se sak 53/20, d. 

Høringsnotatet til v Kommunal- og moderniseringsdepartementet ar 

ikke mottatt av LS, og utsettes. Finn Bj sender det ut. 

- AUs svar til Moss BKA om BKAs navn og oppdrag. 

- SWC informerte om at Urgendas direktør kommer til Oslo i oktober. 

BKA ved Steinar inviterer andre org. til møte og jobber med å få 

media interessert.  

- Lokallaget i Moss har fått forsikring om at BKA ikke planlegger 

navnendring, slik de fryktet. Gro sender mail til dem om at hele LS 

er enige om at navnet forblir det samme. 

- SWC tok opp søknad om fri rettshjelp, og skal ha en fortrolig 

samtale for å utrede saken.  

- Bente refererte fra to Forum-møter. Det første gjaldt de etiske 

retningslinjene, hvor det ble sendt inn høringsuttalelse. I det andre 

kom Tangen-saken opp, og Forum engasjerer seg ikke.  

 

51/20 Økonomi  

Christian informerte kort om dagens status, at 88 prosent av 

medlemmene nå har betalt kontingent. Bl.a. pga korona har aktiviteten 
vært lavere enn ellers, slik at vi har et større beløp til disposisjon. Detaljer 

vil fremgå av regnskap og budsjett som han sender ut til LS. Han venter 
respons fra LS i god tid før årsmøtet. Han etterlyser også innspill om 

fremtidige budsjetter relatert til nye satsingsområder/ - metoder. 

 

Det ble diskutert om standard utbetaling til lokallaget (f.eks. fra 35 til 25 

prosent av kontingenten) bør reduseres noe, slik at aktiviteter 

oppmuntres og dekkes etter enkel søknad, fremfor at det skjer en 



oppsparing av utbetalte midler lokalt. Start-stønaden reduseres ikke. BKA 

nasjonalt trenger økonomi til betalt sekretariathjelp mm. Må eventuelt 

fremmes som sak på årsmøtet. 

LS sa seg fornøyd med Styreweb Regnskap AS, i den grad vi kjenner det. 

Christian forsikrer LS om at det gjør regnskapsføringen enklere.  
 

52/20 Digitalt årsmøte 2021 
 

a) Steinar orienterte om teknisk gjennomføring og plan for fysisk 
deltagelse for i all fall noen nøkkelpersoner, som leder, ordstyrer, evt 

andre fra LS, Oslolagslederen, referent, underskrivere av protokoll.  
 LS var opptatt av at det ikke burde samles for mange, både pga 

korona og reisetid/utgifter.  
 Yngvar m. fl. tok opp at alle medlemmer bør ha tilgang, ikke bare de 

spesielt inviterte fra lokal-lagenes ledelse, med tanke på 
organisasjonsdemokrati. Det utredes mulighet for generell strømming.  

 Det ble vedtatt at alle medlemmer får mail om mulighet til å melde 

seg til årsmøtet, og vil da få Zoom-link og chattemulighet Steinar og Finn 
Bj. 

 
b) SWC orienterte om vedtekts-pålagte saker. 

 
c) Årsmøtet er pålagt å behandle innkomne forslag. LS vedtok at pga det 

spesielle, digitale korona-årsmøte nå i 2020, utsettes dette til neste 
årsmøte, 2021 i Trondheim.  

 
d) Utkast til årsmelding er nylig utsendt av SWC. Han ber LS komme med 

innspill snarest mulig.  
 

e) Bente foreslo at det vedtas en resolusjon og lager utkast til den.  
 

f) Det ble vedtatt å spørre Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender og 

Naturvernforbundet om de vil sende oss en hilsningsvideo til landsmøtet 
på 2 minutter hver.   

 
 

53/20 Hvordan oppnå 5000 medlemmer ila 2020? 
 

Medlemsøkningen var god i begynnelsen av perioden, men har vært svak i 
koronatiden. Per i dag har BKA vel 3700 medlemmer. 

 
a) Et bestilt notat fra kommunikasjonsselskapet Footprint ble drøftet. Av 

det viktigste som ble diskutert av dette var de TRE – ikke flere! – 
hovedfokus som bør formidles ut.  

• Barnas klima – vår sak!  
•  Nei til all leteboring  

•  Rettferdig (overgang til) grønt skifte 



• Ta vare på jorda for kommende generasjoner  
• Stopp uvettig vekst 

• Ta vare på jorda – det finnes ingen planet B 

LS oppfordres til å sende inn flere korte, fyndige, meningsfulle forslag.  
Bente lager et utkast. 

 
B) Det var ellers mange viktige innspill fra Footprint, som egentlig er verd 

en detaljert gjennomgang, om BKAs fremtidige satsingsområder og 
strategier, som: Rolller, Handlinger, Facebook og sosiale medier, kjøpe 

prioritert plass og sponsing, Markørsaker.  
c) Det var enighet om å bevilge midler inntil NOK 100 000 til en ekstern 

medie-hjelper som er kyndig i sosiale medier. Finn Bj og Steinar. Holder i 
det. 

d) 
FB har har sendt LS et skriv om innføring av støttemedlemskap. Han har 

fått bekreftet fra KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, at vi 
må ha minst 5000 medlemmer for å utløse statsstøtte fra potten for 

frivillige organisasjoner. Også støttemedlemmer regnes som fullverdige 

medlemmer i denne sammenheng, forutsatt at de har fulle rettigheter.  
 LS er nå enige om at vi må tillate – og oppfordre til _–

støttemedlemmer, som da betaler halv kontingent Skulle det gå på 
bekostning av færre fullt betalende medlemmer vil dette kompenseres av 

en eventuell statsstøtte. Dette må behandles av årsmøtet, og etter evt. 
tilslutning settes i verk umiddelbart .  

 
 

Sak 54/20 Brev til de politiske partienes programkomiteer vedr. 
Stortingsvalg 2021 

 
AU har laget et utkast til kort brev, kvalitetssikret av Bente og 

videresendt. Dette er ikke mottatt av LS. Sendes under møtet. Det er en 
hastesak, da fristen for programkomiteene nærmer seg. LS må snarest 

lese det og komme med innspill/godkjenning..  

 
 

Sak 55/20 Trondheim BKA oppstilling av dagens politikk vs 
nødvendig politikk for klima, miljø og grønn omstilling.  

  
LS er enig om at dette er glimrende, og antagelig bør vedlegges brevet til 

programkomiteene. GK og YO fortalte at hhv Bergen og Agder har laget 
noe tilsvarende med tanke på politikere i eget fylke. De sender disse til 

NW (Tr.heims-gruppa) for å se om man kan lage et nasjonalt dokument, 
som eventuelle lokallag kan tilpasse til sine lokale stortingspolitikere.  

NW inviterer de personene som har arbeidet med dette i Agder, Bergen og 
Trondheim til et nettmøte for å samkjøre tekstene.  

LS diskuterer problemstillinger i brev fra Ola Dimmen om BKA sin strategi 
foran stortingsvalget 2021 - på Zoom tirsdag 25.8 OBS tid: kl.19. 

  



 
 

Sak 56/20 Forslag til klimasang ved Ragnar S.O, mail 15. 8, utsettes 

da møtet måtte avsluttes etter tre timer. 
 

 
Neste møte: se understrekning i sak 55.  

 
          Referent Gro N. 

 

.   


