
 

Referat landsstyremøte BKA på Zoom 23.11.2020 

Til stede: Steinar Winter Christensen, Nina Weidemann, Gunnar Kvåle, Wenche Cumming, Eva 

Ormåsen, Gro Nylander, Bente Bakke, Finn-Bjørnar Lund, Bodvar Sonstad, Yngvar Olsen (ref.). 

Sak 70/20. Orienteringssaker 

a. Økonomisaker ved Steinar ble endret til et eget punkt på dagsorden. 

b. Kurs i styreweb.  

Liv-Marie Bakka er vår hovedkontakt med Styreweb. Noen av oss (Steinar, Nina, Finn Bjørnar, 

Bjørghild) samt Liv-Marie hadde opplæring med Jannicke Taftø fra Styreweb 18.11. Innmeldte 

spørsmål fra oss ble gjennomgått. Det handlet i hovedsak om den sentrale portalen for BKA. Senere 

vil det bli holdt kurs for lokallagsledere i lokallagsportalen. Medlemsregistrene for lokallagene 

fungerer ikke i dag. Det arbeides med at nye medlemmer kan velge lokallagstilknytning ved 

innmelding. Det bør da også være et valg for "Vet ikke" slik at de som ikke sogner til et bestemt 

lokallag (direktemedlemmer) ikke dropper å melde seg inn. Det samme gjelder støttemedlemmer. Så 

må det sentrale medlemsregisteret ordnes slik at eksisterende medlemmer blir tilknyttet riktig 

lokallag. Wenche sa at Vesterålen lokallag melder inn nye medlemmer selv. Agder lokallag bruker 

postnummer for å sortere ut sine medlemmer. Denne prosedyren må brukes med varsomhet da 

postnummergruppene ikke alltid samsvarer med kommuner og fylker. Lokallagsleder og kasserer har 

nå tilgang til å ajourføre det lokale medlemsregisteret. Styreweb kan brukes til å sende ut epost eller 

SMS til medlemmene, og det kan brukes til å arkivere årsmeldinger, regnskap og referat fra 

styremøter. Det inneholder også spørreskjema hvis man ønsker å innhente medlemmenes 

synspunkter. 

c. Andre orienteringssaker. 

• Bente tok opp klimarettssaken og ga honnør til Steinar for god oppfølging fra rettssalen for 

hver dag den pågikk. Steinar sa at hvis det blir tap i saken så vil den bli anket til den 

europeiske menneskerettsdomstol. Uansett er vi fritatt for saksomkostninger. Greenpeace 

har eierskapet til saken, men BKA har også vært oppfattet som relevante. 

• Harold Leffertstra fra Oslo og omegn lokallag er utnevnt til vår nye kontakt i Forum for 

utvikling og miljø. 

• Steinar har bidratt til å starte nytt lokallag i Sør-Rogaland. Silvia Kriz er valgt til leder. 

Stiftelsesmøtet 19.11. ble holdt på Zoom på grunn av koronasituasjonen. 

 

Sak 71/20. Prosjekt 5000 - veien videre. 

Vervingen går bra og vi nærmer oss 4730 medlemmer. Noen styremedlemmer, f.eks. Gro og Wenche, 

har vært superververe. Vi har flere videosnutter på gang som kan brukes til verving. Steinar har fått 

Ella Marie Hætta Isaksen til å holde en videoappell. Eva påpekte at man ikke må være aktivist for å bli 



med i foreningen, og at dette måtte komme fram.  Bente mente at Facebook-verving mot kjente 

fungerer best. Vi har fått nye vervefoldere der muligheten for SMS-påmelding er fjernet. De gamle 

folderne kan fortsatt brukes hvis denne opplysningen strykes. Finn Bjørnar kan sende ut nye foldere 

til de som vil ha. Gunnar foreslo at støttemedlemskap kan gis i julegave. Det er viktig at 

medlemskontingenten er inne før nyttår, ellers vil ikke disse medlemmene telle med i prosjekt 5000. 

Steinar kontakter Halfdan om dette. Det bør sendes ut brev til alle medlemmer med ønske om at alle 

verver et nytt medlem hver. Steinar foreslo å lage et flygeblad som kan legges under viskeren på alle 

elbiler på et utvalgt kjøpesenter, med takk for at man kjører elbil og med oppfordring til innmelding. 

Steinar og Linda Parr tar ideen videre. Bodvar foreslo at lokalavisene brukes i større grad i vår 

markedføring. Disse avisene leses grundig av abonnentene. 

Sak 72/20. Håndtering av støttemedlemmer i lokallagene. 

Dette ble tatt opp i forbindelse med orienteringssaker, punkt b.  

Sak 73/20. Ansettelse av sekretær fra nyttår og eventuell flytting av kontor. 

Steinar mener vi vi må koste på oss en sekretær enten vi når målet i prosjekt 5000 eller ikke. 

Sekretæren vil bl.a. få i oppgave å overvåke regnskapet som føres av Styreweb. Sekretæren må 

rapportere til styret. Personen bør være ansatt på prosjektbasis slik at vi slipper offentlige avgifter 

som arbeidsgiveravgift. Wenche mente at det var viktig å lete etter rett person, gjerne en som 

allerede arbeider for miljøbevegelsen. Stillingsbrøk må avklares på senere tidspunkt. Styret må få 

informasjon om hvor mye dette vil koste. 

Flytting av kontoret til Oslo er ønskelig. Mer om dette vil komme senere. 

Sak 74/20. "Valgutvalgets" dokument "Norsk klimapolitikk 1990-2020".  

Dokumentet er utarbeidet av en ad hoc-komite som består av Ola Dimmen, Alf Engdal, Halfdan Wiik 

og Linda Parr, med admin-hjelp av Nina. Ola og Alf har gjort brorparten av arbeidet. Styret bifaller 

arbeidet og synes at utvalget har skrevet et meget nyttig dokument til bruk før stortingsvalget 21. 

Dokumentet er ment til intern bruk, og det kan brukes til å konfrontere politikere med sin egen 

klimapolitikk. Det er fortsatt åpent for kommentarer til og forbedringer av dokumentet mht. språk og 

faktasjekk. Bente mente at filnavnet ikke var dekkende for innholdet i dokumentet. I tillegg skal det 

arbeides fram mot tre kampanjeuker før valget (mars, mai, august). Det vil fokuseres på tre områder: 

Samferdsel, grønne arbeidsplasser og støtte til barnas klimaaksjoner. Det bør også utarbeides en 

oversikt (uavhengig av ad hoc-utvalgets dokument) om partienes programmer mht. klima. Dette 

arbeidet fordeles på lokallagene og startes når  partienes programmer er ferdigstilte. Wenche mente 

at politikken mot valget ikke må være så snever at bare MDG- og SV-velgere kan støtte den. 

Sak 75/20. Nytt punkt som ikke stod på dagsorden: Økonomi. 

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte om regnskapet. Møtet vil foregå på Zoom tirsdag 8. 

desember kl. 1000. Styret innstiller ovenfor årsmøtet på at regnskapet for 2019 blir godkjent. 

Styreweb har korrigert regnskapet og revisor Rolf Bjerke Larsen har godkjent det. Vår økonomi er 

ellers god med 1 143 000 på konto. 



Det må utarbeides et budsjett for 2021. Christian Holst har laget et utkast til budsjett, men dette må 

oppdateres bl.a. med kostnader til sekretær. Budsjettet må være klart før innsending av søknaden 

om statsstøtte i mai 21.   

Sak 76/20. Eventuelt. 

Ingen saker til eventuelt. 

Møtet avsluttet etter to timer 10 min. 

Neste styremøte på Zoom: Tirsdag 15. desember kl. 0900. 

 

 


