
Innkalling til årsmøte i Sør-Rogaland lokallag av 
Besteforeldrenes Klimaaksjon. 

Dato: Tirsdag 21. september 2021 
Tid: kl 18 - 20:30 

Sted: Inge Steenslands hus, Mostun Natursenter, Mosvannsparken i Stavanger (Nær 
Tjensvollskrysset) 

Kl 18 - 18:45

Årsmøteforedrag  

Foredraget er åpent for alle, så ta gjerne med gjester som ikke er medlemmer i BKA.


Forfatter Solveig Aareskjold:


«Korleis hamna me her?» 
«Menneska elskar frodige hagar, mangfaldig jordbruk og fri natur, og likevel ofrar dei alt 
saman til fordel for asfalt og betong, monokultur og helsesvikt. Her er det noko som ikkje 
stemmer.» 

18:45: Pause


Kl 19 - 20:30:

Årsmøte 
Saksliste:


 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll  
3. Behandling av årsmelding for 2020 (vedlagt som eget dokument) 
4. Godkjenning av regnskap 2020 (vedlagt) og behandling av budsjett 2021 
(vedlagt) 
5. Behandling av evt innkomne forslag - ingen forslag kommet inn 
6. Evt vedtektsendringer - ingen foreslått 
7. Valg av: 
a) Styreleder  
Silvia Kriz stiller til gjenvalg fram til neste årsmøte i mars 2022 
 
b) Styremedlemmer og varamedlemmer 
Steinar Høgelid Eraker - stiller til gjenvalg fram til mars 2023 
Knut Jonas Espedal - stiller til gjenvalg fram til mars 2023 
Eilef Gard - stiller til gjenvalg fram til mars 2023 
Heidi Helgadottir Leite stiller til gjenvalg fram til mars 2023 
Silvia Kriz  - stiller til gjenvalg som styremedlem fram til 2023 

Vi mangler kandidater til 2-3 varamedlemmer, og skulle gjerne også hatt minst ett styremedlem til. 



Vi ber Årsmøtet gi styret fullmakt til å supplere seg med flere medlemmer og varamedlemmer 
fram til neste årsmøte. 

c) Valgkomite  
Det foreslås at styret fungerer som valgkomité. 

Pause 

8. Faglige og strategiske drøftinger.  
Hva synes medlemmene om lokallagets aktiviteter det første året? 

Hva ønsker medlemmene av aktiviteter framover? 

Hvordan kan vi få økt deltakelse i lokallagets aktiviteter? 

Vedlegg: 

 

BKA-LOKALLAG SØR-ROGALAND  
REGNSKAP 2020 

Lokallaget hadde ingen inntekter eller utgifter i 2020. Aktuelle utgifter i forbindelse med etablering 
av lokallaget som kjøregodtgjørelse, telefonutgifter, porto, kopiering, mat og drikke på styremøter 
o.l. ble i sin helhet dekket av interimsstyrets medlemmer. 

 

Randaberg 12/8-2021 
Knut Jonas Espedal 
kasserer 

 



BKA-LOKALLAG SØR-ROGALAND  
FORELØPIG REGNSKAP OG BUDSJETT FOR 2021 

INNTEKTER 
Gave                  5,00 
Oppstartstøtte BKA sentralt        5.000,00 
Medlemskontingent       13.850,00 
Solgt 1 rød hatt             100,00 
Forventede inntekter (budsjett) 
Støtte til annonser fra BKA sentralt       4.000,00 
Momsrefusjon annonser (2022 ?)       2.250,00 
Inntekter – sum regnskap og budsjett     25.205,00 

UTGIFTER 
Støtte til Klimabrølet         2.000,00 
Forventede utgifter (budsjett) 
Annonser ifm stortingsvalget      11.500,00 
Togbilletter tog-aksjon 17/8           720,00 
Leie av møtelokaler         3.000,00 
Reisestøtte landsmøtet BKA        5.000,00 
Diverse utgifter          2.000,00 
Utgifter – sum regnskap og budsjett     24.220,00 

 

Budsjettert overskudd ved årsskiftet blir derved (25205 – 24220) = kr 985,00 som også vil være 
balansens egenkapital. Lokallaget har ingen eiendeler som det er naturlig å gi en økonomisk verdi i 
balansen. 

 

Randaberg 12/8-2021 
Knut Jonas Espedal 
kasserer 
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