
           
 

Referat fra BKAs landsstyremøte på Zoom 
Torsdag 17. februar 2021, kl. 18.00  

 

Til stede: Steinar Winther Christensen, Nina Weidemann, Wenche Cumming, Finn Bjørnar 

Lund, Gro Nylander, Gunnar Kvåle, Eva Ormåsen, Yngvar A. Olsen, Bodvar Sonstad, Bente M. 

Bakke. 

Referent: Bente M. Bakke. Wenche Cumming foreslo at Silvia Leine, BKAs nye sekretær, blir 
spurt om å fungere som fast referent på styremøtene.  
 
Sak 12/21. Orienteringssaker 
 

a) Info om klagen til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) v/Steinar  
Steinar viste til henvendelse fra Truls Gulowsen vedrørende klage til EMD på 
Høyesteretts dom i klimasøksmålet. Styrets vedtak om å klage står fast. Steinar, Mads 
Andenæs og Ketil Lund jobber videre med å utforme klagen. Det vurderes om unge 
medlemmer av BKA kan være medklagere som «victims».  
 

b) Offentliggjøring av klagen.  
BKA vil offentliggjøre klagen når den er ferdig utarbeidet. Klagen oversendes samtidig 
Natur og Ungdom, Greenpeace og Naturvernforbundet til orientering. Det må 
presiseres at vi håper at også de vil bestemme seg for å klage til EMD innen fristen 
den 22. juni. Vi mener det vil styrke saken at flest mulig sender inn klage.  
 

c) Equinor v/Gro 
Gro informerte om samarbeidet som er etablert mellom henne, Even Bakke, Ketil 
Lund, Guttorm Grundt og Bente Bakke. Alle er BKA-medlemmer og småaksjonærer i 
Equinor. Etter initiativ fra Gro har gruppen sammen hatt et leserinnlegg i 
Klassekampen 13. februar om staten som tafatt hovedaksjonær. Gruppen, ved Even, 
jobber opp mot store internasjonale investorer som kan presse Equinor til å styrke sin 
fornybarsatsing og stanse satsingen på klimaskadelige og tapsbringende prosjekter.  

 
Sak 13/21. Annonsering etter daglig leder v/Steinar og Finn Bjørnar 
Det er lagt ut en annonse på hjemmesiden etter en deltids prosjektstilling som daglig leder 
for BKA ut året. Søknadsfrist er 1. mars. Steinar sørger for at annonsen rettes opp og legges 
ut på Finn. 
 
Sak 14/21. Fordeling av sekretæroppgavene – Notat i mail av 15. februar 
Notatet var fra en arbeidsgruppe bestående av Liv-Marie Bakka, Silvia Leine, Yngvar Olsen og 
Finn Bjørnar. 
 
 



a) Utvidelse av Silvias avtale 
 Notatet beskriver at Silvias oppgaver vil bli utvidet, og at hun skal følge opp 
 samarbeidet med StyreWeb om å levere sekretariattjenester for BKA, inntil 15 timer 
 per uke. 

 
b) Bjørghild og Liv-Maries oppgaver fremover 

Notatet presiserer hvilke oppgaver Bjørghild des Bouvrie og Liv-Marie Bakka skal 
utføre. I tillegg skal Yngvar bistå Liv-Marie når det gjelder oppdatering av oversikten 
over postnummer til lokale lag og grupper. 
 

c) Vedtak: Notatet legges til grunn 
Styret ga sin tilslutning til at notatet legges til grunn for oppgavefordeling mellom 
StyreWeb, Silvia, Liv-Marie og Bjørghild.  
 

Sak 15/21. Kontingentandelen til lokallagene 
Kontingentandelen bestemmes av BKAs vedtekter. Styret vedtok at 25 % av medlems-
kontingenten utbetales til lokallagene nå. Årsmøtet bestemmer om det også i år skal 
utbetales totalt 35 %, eller om prosentandelen skal justeres.   
 
Nina fikk tilslutning til at det trykkes opp nye brosjyrer og bestilles nye plakatvester og annet 
materiell i forbindelse med stortingsvalget til høsten. Dette betales av BKA sentralt. Et nytt 
budsjettforslag bør utarbeides på grunn av dette og tilsetting av lønnet sekretariathjelp.  
 
Sak 16/21. Frivillighet Norge – ny kontaktperson i BKA 
Styret sluttet seg til at det velges ny kontaktperson for BKA i Frivillighet Norge etter Ivan 
Chetwynd. Steinar gir beskjed til Oslo-laget at styret delegerer oppgaven med å finne rett 
person til dem. 
 
Sak 17/21. Forslag fra BKA Oslo om å gå imot fergefri E39   
Styret var enige om å gi inn for et nedskalert prosjekt, hvor midlene brukes til reparasjon, 
oppgradering av eksisterende vei og rassikring. Fergene beholdes og elektrifiseres. Harold 
Leffertstra, Oslo, har skrevet innlegg på BKAs hjemmeside om saken. Torstein Fjeld, Grenland, 
har skrevet brev og hatt møte med samferdselsminister Hareide med innspill til nasjonal 
transportplan sammen med Naturvernforbundet. Gunnar, Halfdan og Jernbanegruppa holder 
i saken. 
 
Sak 18/21. Eventuelt 
Steinar vurderer medlemsutviklingen i lokallagene og sørger for at 25 % av 
medlemskontingenten blir utbetalt så snart som mulig.  
 


