
REFERAT FRA LANDSSTYREMØTE 27.OKTOBER PÅ ZOOM 

Tid: 16.00 – 18.00 

Til stede: Steinar W. Christensen, Nina Weidemann, Finn Bjørnar Lund, Bente Marie Bakke, 

Eva Ormåsen, Gro Nylander, Bodvar Sonstad, Yngvar A. Olsen, Wenche Cumming. Gunnar 

Kvåle, forfall. 

 

SAK 63/20 ORIENTERINGER 

Referent velges heretter alfabetisk på etternavn. Bente Marie Bakke kunne ikke ta det i dag. 

Wenche Cumming referent. 

Regnskapet vil være ferdig revidert i morgen, onsdag. Det vil bli søkt om   

momskompensasjon. 

Diskusjon om opplæring og bruk av StyreWeb for landsstyremedlemmene. Viktig blant annet 

for å holde oversikt over medlemstilgangen for lokallagene. Yngvar lager «oppskrift» til de av 

oss som trenger det. Wenche meldte seg. 

Klimarettssaka: Steinar lager daglige oppsummeringer fra retten. 

Harold Leffertstra avløser Finn Bjørnar som representant i FORUMs klimagruppe. Bodvar er 

styrekontakt. 

 

SAK 64/20 VERVEKAMPANJEN 

Vervekampanjen har hatt en god start med mange nye medlemmer, men nå har det flatet 

ut. Diskusjon og utveksling av erfaringer og ideer. Vi må på offensiven igjen for å mobilisere. 

Ei gruppe bestående av Gro, Finn Bjørnar og Halfdan ser på mobilisering via eksterne 

nettverk og organisasjoner. Steinar og Nina inviterer lokallagsledere til videomøte for å 

anspore til verving (se sak 68). 

 

SAK 65/20 FORUMs KLIMAKAMPANJEUKE 23 – 28.NOVEMBER 

Kontaktperson er Linda Parr i Oslo-laget sammen med Harold Leffertstra. De deltar i praktisk 

arbeid og markedsføring. Landsstyret bevilger kr 7000 og AU får fullmakt til å øke beløpet 

med kr. 5000 hvis de finner dette formålstjenlig. 

 

SAK 66/20 NY REGNSKAPSANSVARLIG i styret og ny KASSERER etter årsskiftet 

Bjørghild har anmodet om at landsstyret finner en som kan overta kassererarbeidet. Hun 

fortsetter ut året. Situasjonen ble diskutert, hva er det vi trenger? Styret har det øverste 

ansvar og trenger en regnskapsansvarlig som rapporterer til styret. Vi må sikre at styret til 

enhver tid er orientert om organisasjonens økonomi. Dessuten må vi finne en person, f.eks 



via facebook/hjemmeside/andre kanaler, som kan påta seg det kassererarbeidet Bjørghild 

har, og kanskje noe mer etter hvert. Vi snakker om betalt engasjement.  

 

SAK 67/20 BKA OG PARTIET SENTRUM 

Styret har diskutert saka tidligere og AU har lagt fram forslag til vedtak. Etter ny diskusjon 

ble AUs forslag vedtatt: BKA sender samme brev, med samme ordlyd, til Sentrum som til de 

øvrige partier. Vedtatt mot en stemme. 

 

SAK 68/20 KONTAKT MED LOKALLAGENE 

Styret ønsker møte med lokallagene på ZOOM. To fra hvert lag kan delta. Der det bare er 

kontaktpersoner, kan også disse delta. Hvis det blir for mange med alle samtidig, kan 

møtene gjøres regionvis. Om dette skal gjøres etter hvert styremøte, må vurderes alt etter 

hva som står på dagsorden. Vi spør lokallagene om dette er en god ide, og om det er saker 

de ønsker å ta opp i landsstyret. Vervekampanjen vil være et naturlig tema å ta opp på det 

første ZOOM møtet. Steinar og Nina går i gang umiddelbart. 

Yngvar minnet om at opplegg for valgkampen er sendt ut til høring i lagene. Svarfrist er 

30.november. 

 

SAK 69/20 EVENTUELT 

BKA er blir anbefalt å samle seg om to, kanskje tre, hovedbudskap. Dette skal være vår 

identitet og kjennes igjen av «alle». I diskusjonen ble det nevnt langsiktighet, presisjonsnivå, 

handlingspunkter, organisasjonens grunnlag. Det ble ikke konkludert med annet enn at dette 

må vi komme tilbake til og med ei utgreiing som kan gi grunnlag for en god debatt. Dette er 

ei viktig sak for oss. Inntil annet er bestemt er det to budskap som gjelder «Barnas klima – 

vår sak» og «Stopp oljeleting».  

Nytt styremøte mandag 23.november kl 0900 – 1100.  

 

Wenche Cumming, referent 


