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§ 1 Foreningens navn og tilknytning

Foreningens navn er Besteforeldrenes klimaaksjon Oslo og omegn. Foreningen er et lokallag av den 
landsdekkende og tverrpolitiske organisasjonen Besteforeldrenes klimaaksjon. 

Foreningen vil i disse vedtekter heretter bli omtalt som "Lokallaget" mens den landsdekkende 
organisasjonen benevnes "BKA sentralt".

§ 2 Formål

Lokallaget skal av hensyn til etterslekten arbeide for å redusere den menneskeskapte globale 
oppvarmingen bl.a. gjennom reduserte utslipp av klimagasser og omlegging til mer klima- og 
miljøvennlig energibruk. 

Lokallaget skal arbeide med organisasjonens saker og mål innenfor sitt virkeområde.

§ 3 Medlemskap

Lokallaget er åpent for alle klimaengasjerte personer i distriktet som støtter BKAs hovedmål.

§ 4 Kontingent

Kontingenten fastsettes og innkreves av BKA sentralt som på sitt årsmøte vedtar regler for overføring 
av midler til lokale lag og grupper.

§ 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er lokallagets øverste organ. Møtet holdes hvert år innen utgangen av mars, og innkalling 
sendes ut til medlemmene med minst én måneds varsel. 

Forslag som Årsmøtet skal behandle, må være styret i hende senest tre uker før Årsmøtet. For sent 
innkomne forslag, som ikke gjelder vedtektsendringer, kan behandles av Årsmøtet hvis 2/3 av de 
stemmeberettigede er enige i det. Slik godkjenning kan bare gis ved innledningen av Årsmøtet. 

Fullstendig saksliste til Årsmøtet skal være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før møtet. Dette 
kan skje elektronisk.

Alle medlemmer av lokallaget kan delta i Årsmøtet. Årsmøtet kan også invitere andre personer til å 
være til stede. Bare medlemmer som har betalt kontingent, har forslags- og stemmerett. Stemmegivning
kan ikke skje etter fullmakt. Når ikke annet er angitt i disse vedtekter, fattes vedtak ved alminnelig 
flertall av avgitte stemmer.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne innkalling og saksliste

2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll

3. Behandle årsmelding

4. Godkjenne regnskap og behandle budsjett 

5. Behandle innkomne forslag           

6. Fastsette vedtekter



7. Velge:

     a) Styreleder (jfr. §10)

    b) Styremedlemmer og varamedlemmer (jfr. §10)

    c) Valgkomite (jfr. §10, pkt. 5)

I tillegg til at Årsmøtet skal behandle formelle årsmøtesaker, kan møtet også være en arena for faglige 
og strategiske drøftinger.

§ 7 Valg

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis årsmøtet ber om det. Bare 
foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Oppnås ikke alminnelig flertall for én kandidat
ved første gangs avstemning, foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Blir det 
stemmelikhet ved omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 8 Vedtektsendringer

Endringer i vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer 
krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Vedtektene må ikke være i strid med vedtektene til BKA sentralt.

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de betalende 
medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært 
årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 10 Styre

Lokallagets arbeid ledes av et styre på minst 5 personer. Styreleder velges ved særskilt valg for ett år. 
De øvrige styremedlemmer velges for to år, dog slik at halvparten av styremedlemmene er på valg 
hvert år. Det velges minst to møtende varamedlemmer for ett år. Styret velges av Årsmøtet. Styret 
konstituerer seg selv. Det føres referat fra styremøtene.  

Styret skal: 

1. Lede lokallagets daglige drift 

2. Sette Årsmøtets vedtak ut i livet

3. Legge frem revidert regnskap til godkjenning på Årsmøtet

4. Utarbeide årsmelding og budsjett

5. Nominere medlemmer til valgkomitéen

6. Ved behov oppnevne arbeidsgrupper/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for 
disse

7. Representere lokallaget utad 

Varamedlemmene kalles inn til alle styremøter og har møte- og talerett.

Vedtak i styret fattes med simpelt flertall. Ved likt antall stemmer i styret kan leder benytte 
dobbeltstemme.

Styret skal avholde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret er 
beslutningsdyktige når det er formelt innkalt og et flertall av styrets medlemmer er til stede.

§ 11 Oppløsning

Oppløsing av lokallaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Oppløsningen krever 2/3 flertall av 
avgitte stemmer. Eventuelle midler som lokallaget besitter, vil ved oppløsning tilfalle BKA sentralt.


