
 

Referat fra årsmøte i Besteforeldrenes klimaaksjon 26.september 2020 

Årsmøtet ble gjennomført digitalt pga Covid19-pandemien, og ble ledet av 

arbeidsutvalget og noen styremedlemmer, som var samlet fysisk i et 

møtelokale til Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) i Oslo.  En tekniker 

deltok her og hjalp til med gjennomføringen.  

Antall deltakere var ca 65, og enkelte lokallag var samlet for å overvære 

møtet.  

Steinar Winther Christensen ønsket velkommen og orienterte om at 

møteinnkalling og sakspapirer er tilgjengelig på hjemmesiden.  

1. Godkjenning av møteinnkalling og opplegg for årsmøtet 

Finn Bjørnar Lund orienterte om møteinnkalling og dagsorden. Innkalling 

og opplegg for møtet ble godkjent.  

 

2. Valg av møteleder, referent og «tellekorps» (for opptelling av 

stemmer) 

Gro Nylander ble valgt til møteleder, Ivar Castberg og Kirsti Slettevoll til 

referenter, og Bente Marie Bakke og  Halfdan Wiik ble valgt til 

tellekorps. Stemmer registreres av tekniker. 

 

3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

Ola Dimmen og Linda Parr ble valgt til underskrivere av protokollen. 

 

4. Godkjenning av årsmelding 

 Årsrapport BKA 2019-2020 

Steinar Winter Christensen presenterte årsrapporten, som gjelder for 

perioden mellom årsmøtene.  

 

Årsrapporten ble godkjent med følgende endringer: 

-Pkt. 5: Navnene på medlemmene i  arbeidsgruppa tas ut av årsrapporten, 

da de ikke er endelig bestemt.  

-Pkt. 9: Etter forslag fra Linda Parr, rette trykkfeil: «Ankesaken mot 

Staten vedr gyldigheten av letelisens-vedtakene i 23. konsesjonsrunde» 

(ikke 21) 

-Pkt. 10: Naturvernforbundet tas med blant organisasjoner BKA har tett 

samarbeid med. 

-Pkt. 12 Etter forslag fra Linda Parr, føye til: «BKAs egen gruppe for 

planlegging av Arendalsuka hadde bestilt standplass og var godt i gang 

https://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-content/uploads/2020/08/A%CC%8Arsrapport-BKA-2019-2020.pdf


med planer for Arendalsuka på oppdrag av landsstyret, da pandemien 

satte en stopper for hele arrangementet.»  

- Et nytt punkt legges til etter forslag fra Linda Parr: «Landsmøtet i 2019 

ble arrangert på Haraldsheim i Oslo med Kristin Aspelund som leder av 

arrangementskomitéen . Landsmøtet i 2020 var planlagt i Trondheim.» 

Informasjon om landsmøtet bør være et fast punkt årsrapporten. 

- Et nytt pkt. legges til etter forslag fra Steinar Winther Christensen: «To 

BKA-medlemmer, Gro Nylander og Guttorm Grundt, har kjøpt aksjer i 

Equinor med dertil hørende talerett under generalforsamlingen, noe de har 

benyttet.»  

 

Det ble under pkt 10 en lang diskusjon om samarbeid med Extinction 

Rebellion. Landsstyret vil komme tilbake til hvordan BKA skal forholde 

seg til denne organisasjonen.  

 

5. Godkjenning av regnskap for 2019 utsettes 

Steinar Winther Christensen orienterte om at sak 5 og 6 ikke lar seg 

behandle på dette møtet fordi det er mangler i regnskapet. Styreweb (vår 

nye regnskapsfører) går gjennom regnskapet, og man vet ikke når dette 

arbeidet er avsluttet. Det foreslås at årsmøtet gir  fullmakt til å  

styrebehandle budsjett og regnskap i landsstyret, eller at det innkalles til 

ekstraordinært digitalt årsmøte om disse sakene. 

Regnskap og budsjett legges ut på hjemmesiden når de er klare.  

 

Vedtak: Regnskap for 2019 behandles i et ekstraordinært digitalt årsmøte 

 

6. Forslag til budsjett for 2021 utsettes 

Vedtak: Budsjett for 2021 behandles i et ekstraordinært digitalt årsmøte 

  

7. Medlemskap BKA, forslag til støttemedlemskap som prøveordning 

Medlemskap BKA, forslag til støttemedlemskap som prøveordning 

 

Bente Bakke redegjorde for forslag 1 og 2 nedenfor. Man går bort fra  det 

opprinnelige forslaget om vedtektsendring til et forslag om prøveordning 

fordi en prøveordning ikke krever vedtektsendring. Ved et ordinært 

landsmøte neste år kan man vurdere vedtektstendring.  Forslag:  

1. Besteforeldrenes klimaaksjon innfører en prøveordning med 

støttemedlemskap som gjelder frem til årsmøtet 2021. 

2. Nedre aldersgrense for prøveordningen med støttemedlemskap er 16 år. 

 

https://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-content/uploads/2020/09/Medlemskap-BKA-forslag-til-vedtektsendring.pdf


Vedtak 1: Besteforeldrenes klimaaksjon innfører en prøveordning med 

støttemedlemskap som gjelder frem til årsmøtet 2021.  

Vedtatt mot 2 stemmer. 

 

Vedtak 2: Nedre aldersgrense for prøveordningen med støttemedlemskap 

er 16 år. 

Vedtatt mot 4 stemmer.  

 

Etter forslag fra Elisabeth Briseid bes landsstyret om å utrede ulike 

medlemskapsordninger i god tid før årsmøtet i 2021.  

 

8. Innkomne forslag  

Forslag til vedtektsendring fra Astrid Sandvik 

         Forslag til vedtektsendring fra Astrid Sandvik 

Finn Bjørnar Lund redegjorde for hvorfor styret anbefaler utsettelse. 

 

Vedtak: Saken utsettes. Linda Parr ber på vegne av Oslo-laget   om en 

prinsipiell debatt om biologisk mangfold. Landsstyret bør legge opp et løp 

for dette. 

 

9. Kontingent og fordeling 

Christian Holst redegjorde for innbetalt kontingent og fordeling til 

lokallagene. Betalingsprosent av kontingent på 88, som er veldig bra.  

Styreweb-systemet gjør det enklere å purre på betaling og holde oversikt. 

 

10. Valg: Styreleder/Styremedlemmer som er på 

valg/Revisor/Valgkomité 

Valgkomiteens innstilling til landsstyre i BKA 2020-2021 

 

Halfdan Wiik presenterte valgkomitéens innstilling til landsstyre 

Disse ble valgt: 

Steinar Winther Christensen, leder, gjenvalgt til 2021 

Finn Bjørnar Lund, nestleder,  gjenvalgt 

Yngvar A. Olsen, ny 

Bodvar Sonstad, ny 

Valgkomitéen bestående av Elisabeth Briseid, Ola Dimmen og Halfdan 

Wiik blir gjenvalgt. 

Revisor er  Rolf Bjerke Larsen. 

https://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-content/uploads/2020/09/Forslag-til-vedtekstendring-fra-Astrid-Sandvik.pdf
https://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-content/uploads/2020/08/Valgkomiteens-innstilling-til-landsstyre-i-BKA-2020-2021.pdf


 

Christian Holst går ut av styret etter mange år, og takkes av med blomster. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Avslutningshilsener 

- Videohilsen fra Natur og Ungdom kan ikke sendes over Zoom og legges 

i stedet ut på hjemmesiden 

- Lokallaget i Trondheim hilser til landsmøte og ønsker velkommen til 

Trondheim neste år.  De minner også om de viktigste sakene framover: 

medlemsverving, klimarettssaken og stortingsvalget 2021. 

- Steinar Winther Christensen avsluttet årsmøtet med en appell. 

 

Oslo, 26.september 2020 

Kirsti Slettevoll                                                             Ivar Castberg 

referent                                                                           referent 

 

Referatet ble godkjent av Ola Dimmen og Linda Parr 28. september 2020 

 

 

 

 

 


