
Medlemskap BKA 

19. august 2020 landsstyrevedtak om etablering av støttemedlemskap  

FORSLAG prøveordning – fram til årsmøtet 2021 (endringer merket med rødt): 

§ 4 Medlemskap 
Besteforeldrenes klimaaksjon er åpen for alle engasjerte personer fra hele 
besteforeldregenerasjonen. De som ønsker å bli medlemmer må støtte foreningens formål. 
De som har betalt kontingent i inneværende år og/eller året før er medlemmer. Alle over 16 
år kan bli støttemedlemmer.  

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 
Alle medlemmer og støttemedlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i 
foreningen. 

§ 6 Kontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten kreves inn i løpet av årets tre første 
måneder. Støttemedlemmer betaler halv kontingent.  

Bakgrunn   

Medlemstallet i BKA økte med ca. 1300 i 2019 og er i august 2020 ca. 3700. Det er nå i alt 14 lokallag. 

Den gledelige økninga har samtidig bidratt til større administrativ belastning på tillitsvalgte. Det er i 

dag betydelige oppgaver og forventninger om bl.a: medlemsoppfølging, fortsatt vekst, 

sekretariatsoppgaveri, oppfølging av lokallag, møteavvikling, initiering og oppfølging av saker, 

samarbeid med andre organisasjoner, materiell-utvikling og spredning og ressursallokering. Hvor 

lenge det er mulig å drifte og videreutvikle en organisasjon som BKA uten stabile personalressurser, 

er nå et åpent spørsmål.   

BKA er svært sårbar på grunn av arbeidsbelastningen på det frivillige tillitsmannsapparatet. Som 

leder, har Steinar, i medlemsbrevene minnet alle om medlemsverving.   

Det er svært viktig å styrke og stabilisere det administrative apparatet. Tilsetting av faste 

personalressurser er det ikke er grunnlag for med dagens økonomiske ressurser.  

De fleste miljø- og klimaorganisasjoner i Norge er større enn BKA, og har et apparat av lønnede 

ansatte og økonomiske ressurser.  Hovedfinansieringen er en statlig ordningii som gir betydelige 

grunnbeløp til driftsstøtte av organisasjoner som gjør en samfunnsnyttig jobb på klima- og 

miljøfeltet. For å få del i ordningen må noen kriterier oppfylles. Alt tyder på at BKA p.t. vil oppfylle 

disse kriteriene bortsett fra at det kreves et antall medlemmer på minimum 5 000. Om BKA kan 

dokumentere et slikt medlemstall pr. 31.12. 2020, vil det kunne sikre en betydelig statlig driftsstøtte 

fra og med 1.1. 2022. Jo større antall medlemmer og jo flere lokallag, dess større vil støtten bli.   

Behov for medlemsvekst i 2020. Forslag til medlemsordning  

For å passere 5000 medlemmer i 2020, vil det kreve minimum 1500 nye medlemmer resten av året. 

Erfaringsmessig vil det være et bortfall av medlemmer på minst et par hundre i løpet av et år.   

Organisasjoner som FIVH og Naturvernforbundet har flere kategorier av medlemmer. Disse har flere 

medlemskategorier som styrker muligheten til statlig støtte. Staten forutsetter en kontingent på min. 

kr. 100.- pr. person. Alle tellende medlemmer gis de samme rettighetene i organisasjonen som fullt 

betalende hovedmedlemmer.   



De vanligste alternativene i tillegg til fullt betalende medlemmer er a) husstandsmedlemmer /  

familiemedlemmeriii og b) støttemedlemmer, som innebærer at de betaler kontingenten som en 

sympati- og støtte-handling.    

Landstyrets vedtak: BKA innfører en ordning med støtte-medlemskap for halv pris av ordinær 

kontingent (p.t. kr. 150.-). BKA som organisasjon har sympati langt utenfor de som i dag er engasjerte 

besteforeldre i klimasaka. Alle som viser positiv interesse for BKA inviteres til å velge om de vil bli fullt 

betalende eller støttemedlem. Om dette fører til færre medlemmer med fullt medlemskap, vil det 

oppveies når BKA oppfyller kriteriene for l å oppnå statsstøtte.      

 
i  Det foreligger notater av Bjørghild des Bouvrie, Liv-Marie og Kirsti som dokumenterer noen av disse 
oppgavene. 
ii Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser. 
iii F.eks. har Naturvernforbundet en kontingent på kr. 200.- for hovedmedlemmer første medlemsåret og kr. 
390.- deretter. Familiemedlemsskap koster kr. 300.- første året og kr. 450.- deretter. 


