
                                                                                                       

Referat landsstyremøte i BKA tirsdag 24. august kl.09.00 – 1130 på Zoom 
Til stede: Steinar Winther Christensen, Wenche Cumming, Gro Nylander, Gunnar Kvåle, Eva 

Ormåsen, Yngvar A. Olsen, Bodvar Sonstad, Bente M. Bakke, Nina Weidemann, Andrew Kroglund,  

Finn Bjørnar Lund (referent). Silvia Leine hadde meldt forfall. 

53/21 Godkjenning av innkalling: Godkjent 

54/21 Gjennomgang av referat fra landsstyremøtet 22.06. 21.  

Steinar gikk gjennom sakene, og møtet ble orientert om status for de ulike punktene. 

55/21 Orienteringssaker v/ alle. Møtedeltakerne orienterte om lokale og nasjonale 

aktiviteter. Lokallagene orienterte om en rekke lokale aktiviteter (stands, sykkelaksjoner, 

avisartikler, nytt lokallag i Indre Østfold ( Indre Østfold kommune er en sammenslåing av 

de tidligere kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Trøgstad). En rekke 

aktiviteter med utgangspunkt i forberedelsene  som er gjort av Valgutvalget.  

Søknader om annonsestøtte stiles til BKA v/Silvia .   

Andrew er gått inn som BKA-representant i ForUMs klimagruppe.  

Nina administrerer en Instagramkonto som gir sterk spredning og er effektiv i 

nettverksbygging, ikke minst mot barn og unge. Hun orienterer også en ny organisasjon 

«Klimaforeldre» om BKA. 

56/21 Økonomi v/ Silvia (utgår på grunn av Silvias fravær) 

57/21 Årsmøtet.  

a) Nina orienterte. Forberedelsene til årsmøtet går etter planen. Det har vært noen 

praktiske problemer med hotellbooking, særlig på grunn av at det må gjøres gjennom 

Booking.com.  

b) Forslag om Styrking av barn/unge i vedtektene for BKAv/ Nina, SE VEDLEGG  

c) Støttemedlemskap. Forslag til vedtektsendring v/ Gro og Finn Bjørnar. SE VEDLEGG  

d) Forslag til årsmøtet om endring av kontingentandelen på 35 % til lokallagene. Som et 

utgangspunkt ble det foreslått å endre den automatiske kontingentandelen til 20 % 

for lokallagene og samtidig etablere en sentral pott avsatt som støtteordning til 

lokale prosjekter og tiltak. I diskusjonen ble det presisert at den foreslåtte prosenten 

er tentativ. Det blir nå viktig å legge til rette for et møte med lokallagenes ledelse for 

å få et grunnlag for det forslaget som skal fremmes for årsmøtet. Nina tilrettelegger 

for et lokallagsmøte medio september.  Til møtet legges det fram begrunnelser for 

forslaget om endring av kontingentandelen. 



 

58/21 COP 26 i Glasgow – akkreditering. Møtet besluttet at Andrew foreslås overfor 

ForUM og departementet som akkreditert representant for BKA på COP 26. Andrew 

og Svein Tveitdal (som tidligere har deltatt for BKA) forventes å rapportere på 

hjemmesida og samarbeider med Halfdan. For seinere COP’er foreslå Andrew at BKA 

søker akkreditering gjennom FN-systemet før utgangen av året. 

 

59/21 Arendalsuka 2021  

BKA dekker halve regninga for standen i Arendal etter vedtak i AU. 

Bente beklager at hun har gått mot landsstyret vedtak 22. juni. 

Bodvar foreslo følgende vedtak fra landsstyret (enstemmig vedtatt): 

«Vi må ha disiplin og ryddighet i forhold til styrets vedtak. 

2. Full støtte til styreleder Steinar W. Chr. vedr. håndteringen av vedtaket i 

landsstyret, 

jf. Steinars orientering som lå ved saken. 

3. Fint at det har blitt et kompromiss og at det har kommet en beklagelse». 

 

60/21 Utspill til Regjeringen før COP 26 – arbeidsgruppe dannes. 

Ei arbeidsgruppe bestående av Steinar, Andrew, Hans Martin Seip, Svein Tveitdal og 

Harold Leffertstra vil – som BKA-forberedelse før COP 26 -  arbeide med forslag til 

hvordan ny regjering bør målbære Norges sak i Glasgow i november i år. 

61/21 Eventuelt. 

Finn Bjørnar har tatt opp spørsmålet om hvordan BKA kan utvikle organisasjonen 

med flere lokallag og fylkeslag. Dette vil bli tatt opp seinere i høst.  

Organisasjonskart for BKA vil bli tatt opp på neste møte. 

 

Neste styremøte er torsdag 16. september kl 09.00, på Zoom. 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEDLEGG : Endring i formålserklæring og i vedtekter.  

Forslag til ny formulering inn i formålserklæringen (se sak 57/21 b)): 

a) Formålserklæringen, andre hovedavsnitt, endringsforslag: 

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. 

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

tilsvarende nettverk i andre land. 

BIDRA  til dialog mellom generasjonene:  

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 og SAMARBEIDE med 

barns og unges miljøorganisasjoner. 

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

spredning av kunnskap og arbeidet for moralsk forpliktelse. 

 

b) Forslag til vedtektsendring som gjør støttemedlemsskap permanent:  

§ 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.  

 


