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 Besteforeldrenes klimaaksjon  
 

 

 

Årsmøte 2021 i Besteforeldrenes klimaaksjon 

Liste over innkomne forslag (herunder endringsforslag i 

formålserklæring og vedtekter)  

 

1) Forslag til endringer i Formålserklæringen, første og andre avsnitt 
 

Nåværende tekst, første avsnitt/del A: 
Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er en tverrpolitisk organisasjon som vil motvirke 

menneskeskapt global oppvarming. BKA ser global oppvarming som en etisk utfordring og som et 

spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og solidaritet i verden. 

 

BKA vil bruke sin generasjons erfaringer til kritisk ettertanke. Alvoret ved klimaproblemene gjør 

det nødvendig med gjennomgripende endringer i samfunn og levemåte. En politikk som 

forutsetter materiell forbruksvekst i rike land, er uansvarlig. 

 

BKA vil bruke kritiske innspill og folkelig aksjonering for å øke presset på politikere, 

samfunnsaktører og allmennheten til nødvendig handling. Det trengs en offensiv bruk av politiske, 

økonomiske og juridiske virkemidler. Grunnlovens §112 (miljøparagrafen) skal være rettesnor i 

dette arbeidet. 

 

Endringsforslag fra Astrid Sandvik: 

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er en tverrpolitisk organisasjon som vil motvirke 
menneskeskapt global oppvarming og tap av naturmangfold. BKA ser global oppvarming og tap av 
naturmangfold som en etisk utfordring og som et spørsmål om rettferdighet mellom 
generasjonene og solidaritet i verden. Vi baserer oss på rapportene fra FNs klimapanel (IPCC) og 
FNs naturpanel (IPBES). 

BKA vil bruke sin generasjons erfaringer til kritisk ettertanke. Alvoret ved klima- og 
naturproblemene gjør det nødvendig med gjennomgripende endringer i samfunn og levemåte. En 
politikk som forutsetter materiell forbruksvekst i rike land, er uansvarlig. 

BKA vil bruke kritiske innspill og folkelige aksjonering for å øke presset på politikere, 

samfunnsaktører og allmennheten til nødvendig handling. Det trengs en offensiv bruk av politiske, 

økonomiske og juridiske virkemidler. Grunnlovens paragraf 112 (miljøparagrafen) skal være 

rettesnor i dette arbeidet. 
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Forslag fra Wenche Cumming 

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er en tverrpolitisk organisasjon som vil motvirke 

menneskeskapte klimaforandringer og deres negative konsekvenser for barns levevilkår.  BKA ser 

global oppvarming som en etisk utfordring og som et spørsmål om rettferdighet mellom 

generasjonene og solidaritet i verden. 

BKA vil bruke sin generasjons erfaringer til å sette våre barnebarns framtid i fokus. Alvoret i 

klimaproblemene gjør det nødvendig med gjennomgripende endringer i samfunn og levemåte. En 

politikk som forutsetter materiell forbruksvekst i rike land, er uansvarlig. 

BKA vil bruke kritiske innspill og folkelige aksjonering for å øke presset på politikere, 

samfunnsaktører og allmennheten til nødvendig handling. Det trengs en offensiv bruk av politiske, 

økonomiske og juridiske virkemidler. Grunnlovens paragraf 112 (miljøparagrafen) skal være 

rettesnor i dette arbeidet. 

 

 

 

Nåværende tekst, andre avsnitt/del B: 
 

Besteforeldrenes klimaaksjon vil: 

ENGASJERE befolkningen til å ta ansvar for miljøet – gjennom endringer i atferd og holdninger, 

arbeid med konkrete miljøsaker og ved å ta del i markeringer, debatt og politiske valg, både lokalt 

og på landsbasis. 

 

KREVE at politikere og andre beslutningstakere skal handle raskt for å redusere våre klimautslipp, 

og at Norge skal gå foran som eksempel. Vi må utfase utvinning av kull, olje og gass, redusere vår 

avhengighet av fossil energi, senke energiforbruket og gjøre vår energibruk mer klima- og 

miljøvennlig. Det må legges bedre til rette for klimavennlige løsninger i folks hverdag. 

 

INFORMERE om klima- og miljøproblemene, kostnadene ved vekstsamfunnet, grønne løsninger og 

veien mot en bærekraftig økonomi. Særlig viktig er det å nå ut gjennom massemediene. BKA vil 

bidra aktivt til rettslig utprøving av Grunnlovens §112. 

 

STØTTE foreldre og skole i oppdragelsen til å ta ansvar for miljøet, både når det gjelder spredning 

av kunnskap og arbeidet for moralsk forpliktelse. Vi ser det som en oppgave å bidra til dialog 

mellom generasjonene. 

 

SAMARBEIDE med andre miljøorganisasjoner og samfunnsaktører. BKA vil søke kontakt med 

tilsvarende nettverk i andre land. 

(vedtatt på årsmøtet i Skien 2015) 
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A) Endringsforslag fra Astrid Sandvik: 

Besteforeldrenes klimaaksjon vil: 

ENGASJERE befolkningen til å ta ansvar for miljøet – gjennom endringer i atferd og holdninger, 
arbeid med konkrete miljøsaker og ved å ta del i markeringer, debatt og politiske valg, både lokalt 
og på landsbasis. 
 
KREVE at politikere og andre beslutningstakere skal handle raskt for å redusere våre klimautslipp 
og tap av plante- og dyrearter. Norge skal gå foran som eksempel. Vi må utfase utvinning av olje 
og gass, redusere vår avhengighet av fossil energi, senke energiforbruket og vårt overforbruk av 
jordens ressurser. Norge kan ikke basere sin økonomi på fortsatt vekst. og gjøre vår energibruk 
mer klima- og miljøvennlig. Det må legges bedre til rette for klimavennlige løsninger i folks 
hverdag. 

INFORMERE om klima- og miljøproblemene, kostnadene ved vekstsamfunnet, grønne løsninger og 
veien mot en bærekraftig økonomi. Særlig viktig er det å nå ut gjennom massemediene. BKA vil 
bidra aktivt til rettslig utprøving av Grunnlovens §112 

STØTTE foreldre og skole i oppdragelsen til å ta ansvar for miljøet, både når det gjelder spredning 
av kunnskap og arbeidet for moralsk forpliktelse. Vi ser det som en oppgave å bidra til dialog 
mellom generasjonene. 

SAMARBEIDE med andre miljøorganisasjoner og samfunnsaktører. BKA vil søke kontakt med 
tilsvarende nettverk i andre land. 

 
B) Endringsforslag fra styrets arbeidsgruppe bestående av Knut Jonas Espedal, Wenche 

Cumming og Andrew Kroglund: 

 

BESTEFORELDRENES KLIMAAKSJON vil: 

ENGASJERE befolkningen til å ta ansvar for miljøet gjennom endringer i atferd og holdninger, 

arbeid med konkrete miljøsaker og ved å ta del i markeringer, debatter og politiske valg både 

lokalt og på landsbasis.  

KREVE at politikere og andre beslutningstakere skal handle raskt for å redusere klimautslipp og tap 

av naturmangfold. Vi må utfase utvinning av kull, olje og gass, redusere vår avhengighet av fossil 

energi, senke energiforbruk og gjøre vår energibruk mer klima- og miljøvennlig. Det må legges 

bedre til rette for klimavennlige løsninger i folks hverdag. 

INFORMERE om klima- og miljøutfordringene, kostnadene ved vekstsamfunnet, grønne løsninger 

og veien mot en bærekraftig økonomi. Særlig viktig er det å nå ut gjennom massemediene. 

STØTTE foreldre og skole i arbeidet med å lære barn å ta ansvar for miljøet. Vi ser det som en 

svært viktig oppgave å bidra til dialog mellom generasjonene.                                                                                    

SAMARBEIDE med andre miljøorganisasjoner og søke kontakt med tilsvarende nettverk i andre 

land. 
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Endringsforslag fra Nina Weidemann vedr. tema «BKA i møte med barn og unge» 

Besteforeldrenes klimaaksjon vil: 

UTVIKLE vår evne til samtale om klimaendringer med barn på ulike utviklingstrinn og bidra til å 

spre kunnskaper om klimasituasjonen og løsningsmuligheter i et språk som barn kan forstå.  

STØTTE barn og unge i deres kamp for et levelig miljø på kloden. 

SAMARBEIDE med andre miljøorganisasjoner og samfunnsaktører, særlig med organisasjonen for 

barn og unge. BKA vil søke kontakt med tilsvarende nettverk i andre land. 

 

 

 

 

Forslag til vedtektsendring som gjør støttemedlemskap permanent, fra 

Landsstyret: 

 
Nåværende tekst: 

§ 4 Medlemskap 

Besteforeldrenes klimaaksjon er åpen for alle engasjerte personer fra hele  

besteforeldregenerasjonen. De som ønsker å bli medlemmer må støtte foreningens formål.  

De som har betalt kontingent i inneværende år og/eller året før er medlemmer.  

 

(Vedtak årsmøte 2020): Besteforeldrenes klimaaksjon innfører en prøveordning med  

støttemedlemskap som (foreløpig) gjelder frem til årsmøtet 2021. Støttemedlemmer har  

samme stemmerett og valgbarhet som øvrige medlemmer 

 

§ 4  Medlemskap  

Besteforeldrenes klimaaksjon er åpen for alle engasjerte personer fra hele besteforeldre-

generasjonen, og for støttemedlemmer over 16 år. Den som ønsker å bli medlem må støtte 

foreningens formål. De som har betalt kontingent (for sin kategori/henholdsvis fullt medlem og 

støttemedlem) i inneværende år og/eller året før er medlemmer.  

Støttemedlemmer har samme stemmerett og valgbarhet som øvrige medlemmer.  

 

 

Forslag til vedtektsendringer fra BKA Moss og omegn                                                                                                       

                                                                                                                                                      

Ad. § 8 Landsstyret 

Endringsforslag til punktene 3 og 5: 

 3. Fastsette budsjett. Fremlegge budsjettforslag for årsmøtet 

 5. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi. foreningens 

økonomi og avlegge regnskap for årsmøtet                                                                                                                                                                            
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Forslag til vedtektsendringer fra BKA Moss og omegn 

Ad. § 11 Årsmøtets oppgaver 

                                                                                                

Endringsforslag til punkt 5, pluss nytt punkt «6. Vedta budsjett». Nåværende punkt «6. 

Velge» blir da punkt 7 med foreslåtte endringer, samt stryke undertekst om «revisjon fra 

2014»:                                                                                                            

5. Fastsette kontingent samt prosentvis fordeling av kontingent til lokallag. Fra 2022 med 

statlig tilskudd satt til 50% andel                                                                                                  

6. Vedta budsjett                                                                                                                              

7. Velge:                                                                                                                                  

a) styreleder og nestleder for 1 år                                                                                                       

b) 8 styremedlemmer for 2 år                                                                                                           

c) 3 varamedlemmer for 1 år                                                                                                                                      

d) statsautorisert revisor for 1 år                                                                                                                                                  

e) valgkomite, 3 medlemmer for 1 år                                                                                 

Forslag til vedtak                                                                                                                         

Fremlagte forslag til endringer av landsorganisasjonens vedtekter §§ 8 og 11 vedtas 

 

 

Forslag til årsmøtevedtak vedr. prosentvis fordeling av kontingent til lokallagene 

 

Fra BKA Moss og omegn: 

Fastsette prosentvis fordeling av kontingent til lokallag. Fra 2022 med statlig tilskudd satt til 50% 

andel.                                                                                                 

 

Fra BKA Oslo og omegn:  

Alle lokallag får som nå, 35 % av kontingenten til medlemmene som sokner til sitt nedslagsfelt. 

Grunnbeløpet på kr. 2000 som har gått til alle lokallag, endres på to måter. Beløpet økes til kr. 

4000 og betales kun til lokallag som mottar mindre enn kr. 10 000 i kontingentandel. Dette vil gi 

små lokallag større økonomisk handlingsrom samtidig som det utjevner forskjellene i lokallagenes 

økonomi. Når det blir klart hvor mye BKA får i statsstøtte, kan en økning av prosentandelen av 

kontingenten (nå 35 %) vurderes. 
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Fra BKA sentralt:  

Det viser seg at noen lokallag samler opp midler, mens andre har så høy aktivitet at kontingent-

andelen ikke strekker til. Landsstyret foreslår derfor å senke prosentandelen til 20% for 

lokallagene. Dette fordi vi har større utlegg i forbindelse med profesjonalisering av organisasjonen 

med egne ansatte. Vi går også inn for at lokallag kan sende inn begrunnede forslag på pengebidrag 

til konkrete lokale tiltak, og at det er en egen pott for det. På denne måten unngår vi større 

pengeakkumulasjon i lokal-lag, men åpner samtidig for at lagene får tilskudd til gode tiltak. 

 

Med vennlig hilsen 

Steinar Winther Christensen 

Styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon 

Oslo, 17. september 2021 

 

 


