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Referat fra BKAs landsstyremøte på Zoom 
Tirsdag 22. juni 2021, kl. 10.00 – 12.45  

 

Til stede: Steinar Winther Christensen, 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). Nina Weidemann meldt forfall. 

 
Sak 44/21 Innkalling og referat fra siste styremøte 27.05.2021 
Innkalling med dagsorden ble godkjent. Referatet ble godkjent etter siste korrektur 1. juni og lagt ut 
på hjemmesiden, og slik vil det bli gjort fremover. Derfor behøver man heretter ikke godkjenne 
referatet på kommende styremøter.  
Gjennomgang av referatet med noen nye saksopplysninger om følgende: 

a) Sykkelaksjon 15. august: må utsettes til ultimo august/primo september. 

b) Klage også til FNs menneskerettighetskomite: 2 personer varslet inn til Mads Andenæs for 

signering. Mangler 2 til, Bente spør Penelope Lea. 

c) Ny innsamlingsmodul på hjemmesida og Gavemedlemskap i SW : Halfdan og Silvia er i 

sluttfasen av prosjektene. 

d) BKA medlemskap til barn: Silvia har sendt forespørsel og venter på svar. 

e) SPLEIS: inngår som en del i SW’s innsamlingsmodul som BKA har kjøpt. SW hjelper til å sette 

opp en Spleis den dagen BKA trenger det. 

f) BKA kan bli mottaker av Grasrotandel: Silvia sender inn søknadsskjema. 

g) Stortingsvalget: BKA har ikke satt opp datoer ennå for nasjonale markeringer – følges opp. 

h) Aksjon mot fossilreklame: Steinar har tatt kontakt med NU, Greenpeace, 

Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender med flere for å undersøke muligheten av en 

motaksjon, men ingen har svart. BKA må ikke helt slippe taket. 

i) Presentasjonen av Andrew: enstemmig vedtatt på styremøtet at arbeidstittel endres fra 

daglig leder til generalsekretær. 

 

Sak 45/21 Orienteringssaker 
a) Trapp-opp aksjonen i Bergen i mai, Sykkelaksjonen i Kristiansand og to aksjonsdager på 

Hamar i juni: alle aksjonene har vært meget vellykkede. 
b) Statsstøtte: søknadsfristen var ikke forlenget, det er fortsatt 1. juli som gjelder, men 

årsregnskapet (kalenderåret) og årsmeldingen (fra september til september) kan ettersendes, 
etter årsmøtet primo oktober. Finn Bjørnar, Andrew og Silvia klargjør søknaden, som leveres 
fysisk i Kongensgate senest 1. juli. Steinar prøver å få til en årsmelding. 

c) Mulig nytt lokallag i Indre Østfold. 
d) Greenpeace og BKA v/Steinar: ubehagelig  mailutveksling med Greenpeace etter at de unnlot 

bevisst å nevne BKAs klage til EMD, og sa at de var først ute med klagen. Flere forslag til 
takling av saken – kanskje best å snakke sammen i stedet for mailutvekslinger? 

e) Det kommer snart en stor presentasjon i Dagsavisen av Andrew som BKAs generalsekretær.   
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Sak 46/21 Økonomi v/Silvia 
Økonomien er stabil og god, med en jevnt økende medlemsmasse. Det er fortsatt 530 medlemmer 
som ikke har betalt 2021 kontingenten. SW spør om det skal sendes ut ny purrerunde, denne gang 
per brev. Flere i styret ba om at man viser moderasjon på utgiftssiden da det er kommende store 
utgifter i forbindelse med nyansettelse, samt utbetaling av de resterende 10% kontingentandel til 
lokallagene. 
 
Sak 47/21 Vervefolderen 
Det er fortsatt delte meninger om hva som skal stå av tekst, referanse-personer og bilder. De fleste 

ønsker at jordklodebildet med en barnehånd under en voksenhånd, beholdes. Bente går ut av 

gruppen. Yngvar og Ola fortsetter, Gro vil kunne hjelpe til over sommeren. Diskusjonen/avklaringen 

fortsetter per mail. Det er enighet om at brosjyren bør vente til høstparten når flere pågående saker 

er avklarte. Den eksterne designeren, Ingvild Wollstad, er allerede hyret inn for designutformingen. 

Det er fortsatt mange gamle brosjyrer på lager som kan gjøre nytten inntil ny brosjyre foreligger. 

Sak 48/21 Klimasmien - hvordan går vi videre? Les prosjektbeskrivelsen! 
Det ble en lang diskusjon. Følgende forslag til vedtak fremmet av Klimasmiegruppen ble vedtatt av 
flertallet: 7 styremedlemmer stemte for, 1 avholdt seg fra å stemme.  
Landsstyret ser positivt på at arbeidsgruppa går videre med et prøveprosjekt med arbeidstittel 

"Besteforeldrenes klimasmie". Fokuset for prøveprosjektet blir å samle egne rapporter og 

utredningsarbeid i en felles kunnskapsbank, samt å gi en stemme til de unge, deriblant Miljøagentene, 

ved å legge ut taler, sanger og tegninger om klima på vår hjemmeside. Utvikling av prøveprosjektet 

skjer i samråd med den nye daglig leder så snart han har tiltrådt. Eventuelle kostnader utover 

sponsormidler, legges fram for landsstyret for godkjenning. 

Sak 49/21 Innkomne forslag til utvidet BKA-formål (formålsgruppa og Espedals innspill) 
Wenche sender ut forslaget til hele styret – besvares innen en uke. 

Sak 50/21 Årsmøtet 
Planlegningen går sin gang, invitasjonen sendes medlemmene om få dager.  

Sak 51/21 Organisasjonskartet 
Kartet ble gjennomgått og får noen endringer som Finn Bjørnar retter opp, og sender ut nytt kart. 
 
Sak 52/21 Eventuelt 

a) COP 26, Glasgow (1 til 12 november): Steinar samt 7-8 BKA’ere drar til Glasgow fra 8 – 13 
november. Steinar avklarer med Ola Dimmen og Andrew om reise og reisedekning.  

b) Steinars forslag om navneendring fra Besteforeldrenes klimaaksjon til Besteforeldrenes  
klimaansvar bes av Bente om å bli trukket. Steinar trekker ikke forslaget. 

c) BKA deltar ikke på Arendalsuka i år (16 til 20 august) annet enn på foreslåtte og effektfulle 
vis: de BKA’ere som ønsker det, reiser hver for seg, går rundt i gatene med røde hatter og 
aksjonerer på vanlig måte, helst på de 3 første dagene når politikerne er der. Halfdan kan 
oppfordre om dette i et nyhetsbrev. 

d) På neste møte tas det opp tema nevnt av Yngvar: mer demokrati for lokallagene. 
 
 
 
Neste styremøte er tirsdag 24. august kl 09.00 
 
 
 

 


