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Referat fra årsmøtet i Besteforeldrenes Klimaaksjon 2021 

Dato: 2. oktober og 3. oktober 2021 

Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim 

 

Dagsorden for årsmøtet: 

Sak 1. Konstituering og godkjenninger 

Valg av ordstyrer, referent, redaksjonskomité, tellekorps og 2 underskrivere av protokollen. 

Godkjenning av innkalling og saksliste.   

Sak 2. Årsrapport 2020/2021 

Sak 3. Årsregnskap 2020 

Sak 4. Endringsforslag til formålserklæring og vedtekter 

Sak 5. Forslag til uttalelser 

Sak 6. Kontingentfordeling 

Sak 7. Valg 

Valg av styreleder, medlemmer til landsstyret, revisor, valgkomité. 

 

Sak 1.  Konstituering og godkjenninger: 

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Årsmøtet vedtok å ta 2 innkomne 

resolusjonsforslag opp til votering. 

 

Valg av ordstyrer, referent, redaksjonskomité, tellekorps og 2 underskrivere av protokollen   

Følgende ble valgt: 

Hans Kristian Solbu (ordstyrer) 

Gro Nylander (assisterende ordstyrer) 

Silvia C. Leine (referent) 

Ingjerd Morset (assisterende referent) 

Gro Nylander, Andrew Kroglund og Alf Engdal (redaksjonskomite) 

Liv Borgen Vassnes og Marit Nagel Rønningen (tellekorps) 

Rudi Kessel og Oddbjørg Langset (protokollunderskrivere) 
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Sak 2.  Årsrapport 2020/2021 

Årsrapporten ble tatt til orientering med disse tilleggene/kommentarene: 

• Det føyes til et eget avsnitt etter pkt 6, pkt 6B: Valgutvalget: Arbeid i Valgutvalget: 

Høsten 2020 var lokallagene i Trondheim, Bergen og Agder tidlig ute med å sende en 

rekke spørsmål til de politiske partiene. På bakgrunn av dette tok landsstyremedlem 

Nina Weidemann initiativ til å danne et valgutvalg for å lage en strategi for 

påvirkningsarbeid foran Stortingsvalget. Nina har vært utvalgets kontakt til 

landsstyret. Utvalget, som har hatt ca. 20 møter på zoom, har bestått av: Ola 

Dimmen og Alf Engdal fra Trondheim, Halfdan Wiik og Janet Wiberg fra Bergen, 

Elisabeth Briseid fra Drammen og Linda Parr fra Oslo. Arbeid har gått i to spor: 

utredninger for å avdekke partienes klimapolitikk og en landsomfattende 

valgkampanje med gratis materiell i form av løpesedler, plakatvester og BKA-flagg. 

Utredningsarbeid har gitt grunnlag for en rekke oppslag på hjemmeside med egen 

valglogo. Det hele ble kronet med en annonsekampanje der vi presenterte en enkel 

matrise som viste partienes klimapolitikk på fem viktige områder. Alt i alt et 

omfattende arbeid der også lokallagene var aktivt involvert. Selve arbeidsformen med 

en prosjektgruppe som har et klart mandat fra landsstyret, viser hva vi i fellesskap 

kan få til så sant arbeid settes i gang i god tid og forankres i hele organisasjonen.  

• Pkt 9 utvides med: Halfdan Wiik berømmes for sin utrettelige innsats som 

nettredaktør. 

• Pkt 10 utvides med: BKA vil fortsatt søke samarbeid med Miljøagentene, Natur og 

Ungdom, Fremtiden i våre hender, Sabima, Greenpeace, Naturvernforbundet, Spire, 

Kirkens Nødhjelp og andre relevante organisasjoner. 

 

 

Sak 3. Årsregnskap 2020 

Årsregnskapet for 2020 med uavhengig revisorberetning ble framlagt og tatt til orientering. 

 

Sak 4. Endringsforslag til formålserklæring og vedtekter 

 

Forslag til endringer i Formålserklæringen 

Årsmøtet debatterte dette punktet. Etter innspill fra juristen Mette Borchgrevink ble det 

tydelig at formålserklæringen i BKA er underlagt organisasjonens formålsparagraf. Årsmøtet 

har ingen rettslig mulighet til å gjøre endringer i formålserklæringen nå.  

 Årsmøtet kom fram til at salen kunne drøfte endringene videre, men at eventuelle vedtak 

måtte utestå til seinere. Etter arbeid i redaksjonskomitéen ble følgende forslag framsatt: 
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Nytt forslag til vedtak, på denne bakgrunn: 
Det er fremlagt to alternative forslag til Formålserklæring, som bl.a. går ut på at biologisk 
mangfold skal inkluderes i BKAs formål. 
  
Det er kommet formelle innsigelser mot dette: BKAs formål er nedfelt i vedtektenes §2. 
  
Foreningens Formålserklæring er et dokument vedtatt på landsmøtet i 2015, men det er ikke 
en formell del av vedtektene. Formålserklæringen må være i samsvar med vedtektenes 
formålsparagraf i §2, og kan ikke utvide foreningens formål. 
  
De fremlagte endringene i Formålserklæringen går ut over vedtektenes §2 ved at de vil favne 
et videre formål enn det som er fastsatt i vedtektenes §2. En slik eventuell endring må gjøres 
i form av formell endring av vedtektenes § 2. 
  
De foreslåtte endringene i Formålserklæringen vil være i strid med vedtektenes paragraf 2, 
slik denne nå lyder. 
  
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet ber Landsstyret nedsette et utvalg som skal utrede og komme med forslag til 
eventuelt endret formålsparagraf 2 i vedtektene til Årsmøtet 2022. Videre skal utvalget 
vurdere om det er hensiktsmessig å ha en egen Formålserklæring. 
 
Vedtatt 
 
 

Forslag til vedtektsendring som gjør støttemedlemskap 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.  

Vedtatt 

 

 

Forslag til vedtektsendringer, ref § 8 Landsstyret 

Endringsforslag til punktene 3 og 5: 

 3. Fremlegge budsjettforslag for årsmøtet 
 5. Administrere foreningens økonomi og avlegge regnskap for årsmøtet    

Vedtatt                                                                                                                                                                          
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Forslag til vedtektsendringer , ref § 11 Årsmøtets oppgaver 

6. Vedta budsjett 

Vedtatt 

                                                                                                                              

7. Velge:   

Styreleder for 1 år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Valgkomite, 3 medlemmer for 1 år                                                                                 

      Vedtatt 

 
Sak 5. Forslag til uttalelser. 

Årsmøtet mottok 2 resolusjonsforslag. Etter noe arbeid i redaksjonskomitéen, forelå de slik: 

Stans leting etter olje og gass! 

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) har landsmøte i Trondheim 2.og 3. oktober. Vi har med 

glede registrert at Norges nye statsminister Jonas Gahr Støre har lovet barnebarna sine å 

gjøre alt i sin makt i kampen mot klimatrusselen.  

BKA vil sterkt oppfordre regjeringen til å følge opp den inntrengende appellen fra FNs 

generalsekretær. Alle verdens regjeringer må sette klimaet øverst på den politiske 

agendaen. Det må bli slutt på all leting etter mer kull, olje og gass. Våre etterkommere har 

krav på at vi gjør alt vi kan for å spare dem for de enorme katastrofer og lidelser en videre 

global oppvarming vil medføre. 

Regjeringen må nå gjøre Norge til et ledende land i den grønne omstillingen. Hvis ikke vi kan 

klare dette med vårt enorme oljefond, høyt utdannede befolkning og den viktige tekniske 

kompetansen i olje - og leverandørindustrien, hvem kan da klare det? 

Vedtatt 

 

Ferjefri E39 er et angrep på klima og natur 

Besteforeldrenes klimaaksjon arbeider for å redusere global oppvarming og sikre våre  

barnebarn en trygg framtid. Vi ser derfor med uro på de store motorveiprosjektene som 

både vil øke gassutslipp som følge av større veitrafikk og ved at naturen raseres. Bevaring av 

uberørt natur er et viktig klimatiltak fordi karbon lagres i naturen. I tillegg kommer utslipp 

som er en direkte følge av arbeidet gjennom hele anleggsperioden. 

Derfor ser vi med stor uro på planene for et ferjefritt E39 fra Kristiansand til Trondheim.  

Dette gigantprosjektet vil, ved sine 50 -100 meters brede inngrep, samt tunnel- og 

brobygging, føre til omfattende klimagassutslipp og rasere norsk natur. 
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Prosjektet vil innebære en sterk trafikkøkning. Med høye fartsgrenser vil det bli mer utslipp, 

mer støy, og dårligere folkehelse. 

Dimensjonene på utbyggingen undergraver norske klimamål. Det kan vi ikke godta! 

BKA oppfordrer derfor til en mindre omfattende utbygging som ikke er trafikkdrivende, og 

der smale og farlige strekninger heller utbedres. 

Vedtatt. 

 

Sak 6. Kontingentfordeling. 

Forslagene fra BKA Moss og omegn og BKA sentralt ble trukket. Forslaget fra BKA Oslo og 

omegn ble endret og vedtatt:  

Om prosentvis fordeling av kontingent mm 

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. 25.000 i 

kontingentandel.  

Dette vil gi små lokallag større økonomisk handlingsrom, samtidig som det utjevner 

forskjellene i lokallagenes økonomi. 

En andel av offentlig støtte settes av til et organisasjonsfond hvor lokallag kan søke støtte til 

lokale tiltak. Det nye styret gis fullmakt til å iverksette dette. 

 

Sak 7. Valg    

Valgkomitéen forslag: 

Steinar Winther Christensen, leder, Oslo – gjenvelges for 1 år 

Wenche Cumming, Sortland – gjenvelges for 2 år 

Bente Marie Bakke, Mysen – gjenvelges for 2 år 

Thelma Kraft, Bergen – velges for 2 år 

Alf Engdal, Trondheim – velges for 2 år 

Linda Rundquist Parr – velges for 2 år 

Øyvind Wistrøm, Horten – velges for 2 år 

(Yngvar A. Olsen, Kristiansand, og Bodvar Sonstad, Beitostølen, er valgt til 2022) 

Valgt ved akklamasjon (totalt 77 stemmer) 
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Valgkomitéen, bestående av Ola Dimmen, Halfdan Wiik og Elisabeth Briseid, ble gjenvalgt for 

1 år, ved akklamasjon.                                                                                                                                                                           

 

Revisor Mari Østbøe ble valgt til å revidere regnskapet for 2021.10.06 

 

Trondheim, 2. og 3. oktober 2021 

                        

 

 

                                                                                                ……………………………………………………….                                 

                   Rudi Kessel                         Oddbjørg Langset 

                                                  

                                                                                           


