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Referat fra BKAs landsstyremøte på Zoom 
Torsdag 27. mai 2021, kl. 09.00 – 11.30  

 

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, Andrew 

Kroglund og Silvia C. Leine (referent). 

 
Sak 34/21 Innkalling og referat fra siste styremøte 14.04.2021 
Innkalling med dagsorden ble sendt ut i god tid før møtet for at eventuelle uteglemte saker kan 
tilføyes før møtet. Fint om styreleder får rask tilbakemelding hvis så er tilfelle for kommende 
styremøter. 
 
Sak 35/21 Orienteringssaker  

a) Bærekraftsbiblioteket og BKA-smia: Ida Berge i FN-sambandet har invitert BKA til å ta i bruk 

Bærekraftsbiblioteket - et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å 

arrangere lesesirkler for barn i alderen 6-12 år. Dette er en norsk versjon av 

FNs Sustainable Development Goals Book Club. Det består av barne-litterære boklister med 

aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert 

forståelse av verdens felles arbeidsplan. Halfdan har lagt det ut på hjemmesiden: For våre 

barn – om vår verden. Kan dette være et nyttig redskap for BKAs Klimasmie? 

b) Gjermund Stormoen inn i Forum (matgruppa): GS går inn i matgruppa i Forum på vegne av 

BKA – han har bred kompetanse fra klima, bærekraft og mat. Steinar gir beskjed til Forum. 

c) COP 26, Glasgow og BKA v/ Steinar: BKA var påmeldt i fjor, men alt ble avlyst pga 

pandemien. I år går klimatoppmøtet fra 1.- 12. november. BKA har meldt seg på fra 8. – 13. 

november, men har kommet noe sent på banen. Det er nå umulig å finne et felles 

overnattingssted for de 15-16 som har meldt seg på. 6-8 par reiser over uansett, Steinars 

gruppe på 8 får svar til uken fra reisebyrået om de kan dra i gruppe eller må dra på egenhånd. 

Opplegget i Glasgow kommer senere. 

d) Grønnvaskingsprisen til Equinor og XR: BKA v/ AU har sammen med bl.a. Naturvern-

forbundet medundertegnet på XRs pris til Equinor. 

e) Sykkelaksjon 15. august v/ Steinar: Rudi Kessel er BKAs representant i Oslo. Sykkel-

foreningen er med. Det er sendt søknad til Oslo kommune for gjennomføring fra 3-4 

hovedsteder i og utenfor Oslo, alle inn mot Eidsvoll plass/Stortinget. Dette er et klimainitiativ 

opp mot stortingsvalget 13. september. 

f) Klage også til FNs menneskerettighetskomite? Klagen til FN skjer ikke i regi av BKA. Mads 

Andenæs har bedt Steinar bistå med å finne 4 enkeltpersoner som klagere over Høyesteretts 

dom. Denne klage vil være etter mønster fra BKAs klage til EMD. Styret er enig i at klagen 

sendes, og det blir før sommerferien. Bente har sagt at hun kan signere. Bente minnet om at 

§ 112 i Grunnloven om miljøet og naturen står under kapittelet om menneskerettigheter 

g) Ny innsamlingsmodul på hjemmesida: Halfdan og Silvia har hatt møter med to 

konkurrerende firmaer, Naturpress/Transit Media og Frameworks. Deres løsninger for å samle 

inn pengegaver på hjemmesiden ble for dyrt (50.000,- inkl. mva) og teknisk meget komplisert. 
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Halfdan og Silvia jobber nå med en nylig tilbudt innsamlingsmodul som Styreweb tilbyr sine 

kunder, kun kr 400,- inkl. mva per måned. På Sabimas hjemmeside står det under Støtt 

arbeidet om Skattefradrag: Gir du mellom kr 500 og kr 50 000 til sammen i løpet av året, har 

du krav på skattefradrag. Vi trenger ditt personnummer for å innberette beløpet du har gitt. 

BKA kan også få dette inn på hjemmesiden. 

h) Posisjonsdokumentet fra Forum til SBI 52: BKA v/ Harold Leffersta har gitt viktige innspill til 

posisjonsdokumentet. 

i) Søknaden om statsstøtte – status v/ Finn Bjørnar: det har nylig vært høring om endringene 

for reglene for å få statsstøtte. Nytt er at man bør ha fylkeslag (bestående av minst 3 

lokallag), som gir høyere poeng enn bare å ha lokallag. Finn Bjørnar har sendt inn innsigelser 

mot dette poengsystemet som gjør at små foreninger kommer uheldig ut, dvs med lavere 

antall poeng enn ved tidligere regler. Søknadsfristen 1. juli er forlenget: KLD må gjøre klart 

beregningen på endelig tilskudd i august, fristen blir sannsynligvis andre uken i august. BKA 

kan ettersende endelig årsregnskap og årsmelding godkjent av årsmøtet i oktober, men KLD 

må ha foreløpig regnskap og årsmelding for 2020 for å kunne gjøre eventuell beregning av 

tilskudd. Dette betyr at KLD må få tilsendt ferdig utfylt søknadsskjema før beregningen gjøres. 

Finn Bjørnar og Silvia følger opp. 

j) Broen 2022 – støtte fra BKA på kr. 5000,-: AU har innvilget støtten. 

k) Status BKA og StyreWeb v/Silvia: BKA har fått ny kontoradresse: Postboks 1231 Vika  0110 

Oslo, Storgata 11  0155 Oslo. 2020 regnskapet er fortsatt ikke klart (mye fravær/sykdom i SW 

og mye opprydning). BKA har kontakt og kontrakt med ny revisor, Mari Østbø, partner i 

Revisorgruppen Oslo AS, og revisor for Framtiden i våre hender. Hun har erfaring med 

foreninger med lokallag, og søknader om statsstøtte. Hun skal revidere BKAs 2020 regnskap 

så snart det blir klart samt regnskap fra de 15 lokallagene – revisjon av lokallagene er et krav 

for å kunne søke om statsstøtte. Vi mangler årsmelding og regnskap fra 6 av de 15 

lokallagene. Silvia følger fortløpende opp før 10. juni som er deadline fra BKA sentralt. 

Avmelding i SW er nå på plass (dvs fortsatt manuell operasjon /Silvia, SW kan ennå ikke oppgi 

dato for automatisk avmelding). Det er snart i orden i Brønnøysundregistrene med 

endringsmelding vedr. oppdatert kontoradresse og BKAs 2 nestledere  – de har stor pågang 

nå og er noe forsinket med å sende ut endringsmeldinger. Når denne er mottatt, sender 

Silvia den til Landsstyret, og legger den inn under Protokoll i SW. Silvia har kontakt med 

Øystein Edvin Berg vedr Momskompensasjon (frist 1. september). Når 2020 regnskapet er 

klart for revisjon, kan styret signere regnskapet på neste styremøte den 22. juni– det holder 

med signatur fra styret for å sende inn søknad om momsrefusjon. 

l) Greenpeace – grønn egenvask av EMD-klage! Steinar tok en rask gjennomgang om 

mailutvekslingen mellom BKA og GP vedr. EMD-klagen. Silvia viste til artikkel i Aftenposten 9. 

april Derfor kan svake tiltak mot global oppvarming være ulovlig av professor Christina Voigt, 

Det Juridiske fakultet, UiO, hvor det bl.a. sto Miljø- og klimakrisen åpner opp upløyd mark for 

domstolene, med henvisning bl.a. til saken i Høyesterett i Norge. Silvia ber Halfdan legge 

artikkelen ut på hjemmesiden så sant den ikke ligger bak betalingsmur. 

m) Arbeid i formålsgruppa: Wenche ber om mer tid. 

n) Vervebrosjyren: her er det delte meninger om hva som skal stå av tekst, referanse-personer 

og bilder. Diskusjonen/avklaringen fortsetter per mail. Det er enighet om at brosjyren bør ut 

så fort som mulig samt å bruke en ekstern designer, muligens Ingvild Wollstad. 

 
Sak 36/21 Medlemssituasjonen – nye fremstøt? 
Antall medlemmer per 21.05.2021: det er kun en liten nedgang med 30 pax siden sist, fra 5.622 til 

5594. Siden 01.01: 168 nye medlemmer, 188 som har sluttet. 530 medlemmer står som ubetalt for 
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2021 kontingenten etter 1. purring 22.04.21. 5.070 har betalt. Over ¾ er vanlige medlemmer (4.307), 

resten er støttemedlem (1.291). Regnskapet viser et overskudd på kr 890.000,-  

 

Nye fremstøt?  

a) Den nye innsamlingsmodulen i SW kan også registrere nye medlemmer 

b) Silvia jobber med Gavemedlemskap i SW – et brev som ble etablert av SW i november 

2020 men forkastet av BKA siden man ikke kunne få vite hvem giver var. Silvia jobber nå 

frem en ny og snarlig løsning med SW. Gavemedlemskap har vært misbrukt av bl.a. 

politiske partier som har meldt inn et stort antall nye medlemmer uten å ha aksept for 

det. Det er nå lovpålagt å få aksept fra mottaker før giver gir gaven, og det har skapt litt 

problemer i BKAs gavesystem. 

c) Silvia undersøker om BKA kan tilby medlemskap til barn, dvs besteforeldre til sine 

barnebarn. I Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner, § 7 Beregning av 

tilskuddet til frivillige organisasjoner, står følgende: Et tellende medlem er per 

31.desember grunnlagsåret frivillig og individuelt innmeldt i organisasjonen, står i 

medlemsregisteret, har betalt kontingent for grunnlagsåret og har etter fylte 15 år (OBS – 

må rettes i BKA foreslåtte nye tekst i vedtektene for støttemedlemmer der det står 16 år) 

fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen. Medlemmer under 15 år kan være 

innmeldt av foresatt eller verge. Kontingenten skal være på minimum 50 kroner for hvert 

individuelt medlem og gjelde for maksimalt et kalenderår. 

d) SPLEIS, hvor man gir penger til et foreslått formål, har videreutviklet konseptet til SPLEIS 

Pluss hvor man får registrert medlemmer. Silvia undersøker nærmere med SW – det er 

viktig at de kan importere de nye medlemmene inn i sitt regnskapssystem. 

 

 

Sak 37/21 Nytt budsjett 2021 - og økonomi:  

Silvia har sendt ut nytt/revidert forslag til budsjett 2021 med noter, og tok en rask gjennomgang. 

Styret godkjente det reviderte budsjettforslaget. 

Silvia ber BKA Moss og omegn redegjøre for sitt forslag om kontingentandel på 50 %  

Silvia undersøker muligheten for at BKA kan bli mottaker av Grasrotandel. 

 
Sak 38/21 Landsmøtet 2021 – forberedelsene og økonomisk støtte. 
Nina har sendt ut en programskisse for årsmøtet som holdes fra lørdag 2. til søndag 3. oktober. Styret 
var imponert over programmet. Alle deltakere kan samles på Royal Garden Hotell. Med kr 80.000,- i 
økonomisk støtte vil deltakeravgiften kunne bli lav. Deltakerne må betale middagen og reisen selv. 
Gro tar seg av å organisere nachspielet lørdag 2. oktober. Det kan eventuelt vurderes å streame 
årsmøtet, særlig hvis Coronasituasjonen begrenser oppmøtet.  Invitasjonen bør sendes ut snarest. 
Bidrag sendes Nina.  
 
 
Sak 39/21 Stortingsvalget  - innspill til lokallagene? 
Lokallagssamlingen den 25. mai arrangert av Nina hadde tema Lokal deltakelse i Stortingsvalget 2021. 
BARNAS KLIMA – VÅR SAK. Hvilke muligheter har lokallagene for å gjøre valget til et klimavalg?  Ninas 
innspill og lokallagenes allerede pågående forberedelser (vester, flagg, flyers er sendt ut) er så bra at 
BKA sentralt behøver ikke å initiere noe mer. 
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Sak 40/21 Aksjon mot fossilreklame (Bjørghilds initiativ) 
Bjørghild, med inspirasjon fra aksjoner i Nederland mot grønnvasking og løgnaktige påstander, mener 
vi bør gå til motaksjon på Equinors grønnvaskede massive annonsering. Steinar tar kontakt med NU, 
Greenpeace, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender med flere for å undersøke muligheten av 
en motaksjon. Ola kan legge ut på FB, Silvia kan hjelpe med bestilling av annonser. Hva med å 
kontakte NRK? 
 
 
Sak 41/21 Forslag til annonse fra valgutvalget 
Søknad fra VU om annonsestøtte på inntil kr 12.000,- Søknaden ble innvilget på styremøtet. 

Annonsen skal gå i august og skal påvirke folk før de går til stemmeurnene. Halfdan har laget en 

oversiktlig matrise over de politiske partiers standpunkter. Styret må godkjenne innholdet i 

artikkelen. Ønske om at Andrew også ser gjennom annonsen.  

 
Sak 42/21 Presentasjonen av Andrew som ny daglig leder 
Forslag fra flere i styret om å endre tittelen fra daglig leder til generalsekretær. Andrew er enig og sier 
at det virker mer offensivt. BKA bør gå ut til pressen andre halvdel av juni/før skoleferien og 
informere om tiltredelsen. AU kommer tilbake til dette. 
 
 
Sak 43/21 Eventuelt 
Ingen saker på eventuelt, men BKA Klimasmia må opp som eget punkt på neste møte. 
Det samme gjelder Organisasjonskartet utarbeidet av Finn Bjørnar i samråd med Steinar. 
 
 
Neste styremøte er tirsdag 22. juni kl 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


