
Referat fra landsstyremøte i BKA 18/19.01.2021 

Deltakere: Steinar Winther Christensen, Finn Bjørnar Lund, Bente Bakke, Gro 

Nylander, Yngvar Olsen, Wenche Cumming, Eva Ormåsen, Bodvar Sonstad, 

Gunnar Kvåle og Nina Weidemann. Silvia Leine deltok under sak 2/21. 

Referenter: GN og NW 

Sak 1/21: Orienteringssaker. 

- Det trengs en avklaring av oppgavefordelinga mot StyreWeb og en 

sekretariatstruktur i påvente av en generalsekretær. En rekke 

datafunksjoner er ikke etablert og mye manuelt arbeid kunne vært 

automatisert. StyreWeb jobber med postnummerordninga nå. Bytte av 

dataverktøy vurderes på sikt. Ryddegruppe vedtatt nedsatt: FBL, YO, Liv-

Marie Bakka og Silvia Leine. Gruppa rapporterer til AU. 

- Henvendelse fra Voss angående hetsing av BKA-medlem. Lokallaget i 

Hordaland er bedt om å følge opp. 

- Blomster er sendt fra BKA til bisettelsen av Kurt Oddekalv. 

- WC går inn som nestleder etter GK. Gunnar takkes for verdifull innsats.  

- BB forsetter samarbeidet med Forum om Statens pensjonsfond utland.  

- FBL forbereder en søknad om statsstøtte, AU tar saka videre – 

søknadsfrist er 01.05.  

Sak 2/21: Budsjett.  

- Ny sekretær med kassererfunksjon Silvia Leine la fram budsjett for 2021 

og redegjorde for noen endringer i posteringsoppsettet. Styret vedtok 

budsjettet med noen justeringer. Det sendes til hver enkelt lokallagsleder 

og legges samtidig ut på heimesida. Lokallagsleder bes informere 

medlemmene om dette. Budsjettet er uansett bare retningsgivende.  

Sak 3/21: Klage til EMD, Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, over 

utfallet av klimarettsaken i Høyesterett.  

- Det ble vedtatt at BKA bør sende inn klage til EMD. Brev sendes 20.1.21 

fra BKA ved SWC til Greenpeace, Naturvernforbundet og Natur og 

ungdom. Det skal fremgå tydelig at BKA ønsker at de andre 

organisasjonene blir med på prosessen. Våre jurister mener at 

dette haster. Valget nærmer seg, og en klage vil lett drukne i valgkampen 

utpå våren. Et par klimarelaterte saker er meldt inn til EMD fra andre 

land, og har fått prioritet. Håpet er at en klage fra Norge kan bli 



behandlet sammen med dem. BKA har oppfordret de tre andre 

organisasjonene til å bestemme seg innen 10.2 for om de vil gå sammen 

med oss om å anke. I mellomtiden anmoder SWC jusprofessor Mads 

Andenæs, ekspert på EMG-saker, om å utarbeide et utkast til klage, slik 

han har sagt seg villig til å gjøre uten betaling. Utkastet bør fremlegges 

for alle fire organisasjoner så snart som mulig, helst innen nevnte 

tidsfrist. Dersom de andre tre organisasjonene svarer nei ble det 

diskutert om dette kan påvirke vårt videre samarbeid med dem at BKA 

klager.  

 

Sak 4/21: Bruk av dokumentet «Norsk klimapolitikk – fortid og framtid». 

- Enighet om at dokumentet er verdifullt, men at en foreliggende 

kortversjon bør spres i tillegg, eventuelt supplert med hva partiene har 

stemt i aktuelle saker.  

Sak 5/21: Kommunikasjonsrådgiver.  

- Én mulig kandidat har sagt nei. AU arbeider videre med å klargjøre krav 

til og oppgaver for en slik person.  

Sak 6/21: Henvendelse fra «Grands-parents pour le climat Suisse».  

- De spør om vi bør bruke sterkere virkemidler i klimakampen. BKA har 

hatt begrensede ressurser til å arbeide internasjonalt, men noe er gjort, 

blant annet er det sendt brev til Arktisk råd. Enighet om å tilby sveitserne 

gjensidig støtte til motstand mot isbre-tapene i våre land. En idé ble sådd 

om å invitere klimabesteforeldre i andre land til Oslo post-korona, 

eventuelt et nordisk samarbeid.  

Sak 7/21: Nyttårsbrev til lokallagene/medlemmene.  

- Det er viktig at medlemmene hører fra sentralledelsen, og vi må nå også 

medlemmer uten lokallagstilhørighet. Momenter til brev: å takke for 

verveinnsatsen og gjøre oppmerksom på heimesida. SWC lager utkast, 

AU godkjenner.  

Sak 8/21: Tankesmie. 

- Forslag fra BS: Det finnes mange gode fagfolk blant medlemmene som 

kan tenke seg å systematisere og dokumentere kunnskap innen flere 

klimarelevante temaer og bidra til en kunnskapsbank. Et eksempel på 



slikt arbeid er jernbanegruppa som snart legger fram en rapport med 

stor faglig tyngde. «Besteforeldrenes klimasmie» kan være et seriøst 

ansikt utad, gjøre seg gjeldende i media og være pådrivere for god 

klimapolitikk. En eventuell kommunikasjonsrådgiver kan kobles på. 

Moralske dimensjoner ved klimakampen kan være et deltema. Arbeidet 

gjøres i utgangspunktet frivillig, eventuelt kan man søke midler 

etterhvert. Må ha redaksjonell frihet, men rapportere til landsstyret. BS 

ser for seg en redaktør og en koordinator. Enighet om å etablere en 

prosjektgruppe, med BS og WC fra landsstyret, to andre medlemmer og 

en eventuell kommunikasjonsrådgiver.  

Sak 9. Eventuelt 

- GN informerte om at et stort investorselskap ønsker å gjøre selskapet sitt 

mer bærekraftig, og at det er ønskelig med innspill fra norske aksjonærer 

til hva som bør kreves fra et norsk selskap de investerer i.  Flere BKA-

aksjonærer arbeider videre med dette. LS ga sitt tilsagn til planene og 

kom med nyttige innspill. LS var enige i at dette er verd forsøket, og også 

en mulighet til evt. å synliggjøre BKA og vår politikk der den kanskje kan 

gjøre nytte for seg. LS mente det ville være gunstig om det fremkom at vi 

er medlemmer av BKA, selv om dette ikke bør være en hovedsak.  

 


