
 
 

Referat fra konstituerende landsstyremøte i BKA, lørdag 26.09.20 

kl. 1415–1530  
Delvis via Zoom 

 

Til stede fysisk: Steinar Winther Christensen, Bente Bakke, Gro Nylander, 

Finn Bjørnar Lund (referent) Christian Holst (avtroppende medlem). 

Til stede på ZOOM: Eva Ormåsen, Nina Weidemann, Gunnar Kvåle, 

Wenche Cumming, Yngvar A. Olsen, Bodvar Sonstad.                                

Tomas Foshaugen var assistent på ZOOM under møtet. 

 
Referat fra forrige møte 19.08. var tidligere godkjent via mail men ikke 

lagt ut (på grunn av misforståelser om hvem som skulle gjøre det). 
 

60/20 Valg og rollefordeling mellom styremedlemmene  
 

- a)Bente Marie Bakke har av personlige grunner bedt om avløsning 

som nestleder. Styret valgte enstemmig Nina Weidemann som ny 

nestleder. 

- b)Finn Bjørnar Lund har bedt om avløsning som nestleder. Gunnar 

Kvåle ble enstemmig valg som ny nestleder. 

- c) Regnskapsfører. Christian Holst er gått ut av landsstyret. Det ble 

drøftet om det må være et av de ordinære styremedlemmene som 

nå får oppgaven å sikre at landsstyret til enhver tid er orientert om 

BKA sin økonomi, og kan gjøre sine beslutninger på et ansvarlig og 

informert grunnlag. Møtet konkluderte med at regnskapsfører ikke 

nødvendigvis må sitte i landsstyret. En endelig avklaring av 

spørsmålet om hvem som bør bekle en slik rolle bør komme på 

neste landsstyremøte. ALLE LANDSSTYREMEDLEMMER BES OM Å 

TENKE GJENNOM HVEM SOM KAN FÅ DENNE ROLLEN EVT OGSÅ 

UTEN Å VÆRE STYREMEDLEM.  

- d) Nettansvarlig. Halfdan Wiik ble gjenvalgt.   

- e) Bjørghild des Bouvrie fortsetter i rollen som organisasjons-

sekretær, noe hun i alle år har gjort på en utmerket måte. Hun 

ønsker avlastning av noen av oppgavene fra 2021.   

 

 

 



61/20 Innspill fra medlemmer på møtet.   

- Steinar understreket betydningen av at kreftene nå settes inn 
på å få medlemstallet opp i 5000 før årsskiftet. Dette vil kreve 

stor innsats fra hele organisasjonen. 
- Wenche fulgte dette opp og presiserte at dette nå må være 

høgt prioritert også i lokallaget.  
- Bodvar presiserte at søksmålet nå blir svært viktig de 

nærmeste ukene før og under Høyesterett sin behandling 4. – 

12. november 
- Eva orienterte om at det vil bli arrangert av lokallaget Hamar 

og omegn.  
- Bente understreket betydningen av at vi kan følge en god 

medie-strategi.   
- Det ble påpekt behovet for samordning av mediearbeidet med 

de andre saksøkerne, og også framhevet at lokallagene skulle 
oppfordres til arrangementer i forbindelse med søksmålet. 

- Gro pekte på betydinga av at vi får medieoppmerksomhet og 
nevnte røde hatter og benytte  

- svarte søppelsekker som antrekk for å symbolisere olje og 
forurensning  

  

 

62/20 Nytt digitalt landsstyremøte ble vedtatt avholdt 27.oktober 

kl 1800 til 2000 
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