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Årsrapport fra Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) for 2020-2021 

 

1. Innledning. 

 

Årsrapporten dekker BKAs aktivitet i perioden mellom 

årsmøtene. Det digitale årsmøtet i 2020 ble holdt 26.09.20. 

Årsmøtet i 2021 er i Trondheim fra 1. til 3. oktober, som en del 

av landsmøtet. 

 

Også BKAs aktivitet har i denne rapportperioden vært preget av 

koronapandemiens nedstengning av landet, men også gitt rom 

for en vellykket satsing på å styrke organisasjonen medlems- 

messig og administrativt. 

 

2. Landsstyret. 

Styret valgt på årsmøtet i 2020 har bestått av: Steinar Winther 

Christensen (leder), Nina Weidemann og Wenche Cumming 

(nestledere), Finn Bjørnar Lund, Gro Nylander, Bente Marie 

Bakke, Gunnar Kvåle, Bodvar Sonstad, Yngvar Olsen og Eva 

Ormåsen (styremedlemmer). Alle styremøter er gjennomført 

vellykket på videolink. 

Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter. Referatene fra 

møtene er lagt ut på BKAs hjemmeside og i BKAs databank i 

StyreWeb. 
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BKAs arbeidsutvalg (AU) har bestått av leder og nestlederne. 

Det er avholdt 10 AU-møter, også disse på videolink. Referatene 

fra disse er sendt styret.  

 

3. Nærmere om styrets arbeid. 

I tillegg til arbeid med BKAs strategi og økonomi har styret i 

denne perioden og særlig høsten 2020 videreført satsingen på 

økt medlemstilgang og for bl.a. å kunne oppnå statlig støtte og 

kunne lønne et ansatt sekretariat. Dette forutsatte et minimum 

på 5000 tellende medlemmer innen årsskiftet 2020/2021. 

Statlig støtte har vært ansett som helt vesentlig for å kunne 

utvikle BKA så vel klimapolitisk som administrativt. Vårt 

medlemsmål ble nådd takket være stor innsats fra lokallag og 

enkeltpersoner. Om søknaden om støtte innvilges og støttens 

størrelse er ikke i øyeblikket klar. Den vil eventuelt bli utbetalt 

først februar 2022. 

 

4. Om BKAs nye sekretariat. 

Styret har i 2021 inngått to engasjementsavtaler for å styrke 

sekretariatet og profesjonalisere organisasjonen. 

Etter avtale tiltrådte 1. januar 2021 Silvia C. Leine som  

sekretær/kasserer og som BKAs første fast engasjerte etter 

timeavtale . Avtalen er arbeidsmessig begrenset oppad til 

gjennomsnittlig 15 timer ukentlig. Styret vil allerede nå få 

uttrykke sin store tilfredshet med de oppgaver Silvia har tatt seg 

av og måten disse er løst på.  Hun har avløst Bjørghild des 

Bouvrie fra alt kassererarbeid og en del andre tyngende 

sekretæroppgaver. Styret vil nytte anledningen til å gi stor takk 

til Bjørghild for det omfattende frivillighetsarbeid hun har 
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nedlagt gjennom mange år, og som har vært helt vesentlig for 

byggingen av BKA. 

Styret har ansatt BKAs første generalsekretær. Fra 15. august 

2021 tiltrådte Andrew Kroglund. Avtalen er inngått som en 

engasjementsavtale ut året og i størrelsesorden 80 % av full 

stilling. Det tas sikte på ansettelse fra 1. januar 2022. 

Styret anser engasjementet av Kroglund som en vesentlig 

styrking av BKA generelt og særlig av vår klimapolitiske profil. 

Han har bred arbeidslivserfaring fra bl.a. WWF, politikk og 

informasjonssjef i Utviklingsfondet, vært daglig leder av 

Blekkulfs Miljødetektiver, leder i Regnskogfondet, hatt en rekke 

tillitsverv, skrevet omfattende artikler og publikasjoner bl.a. 

forfatter av boka Termostat. Hvordan klimaet forandrer oss, 

forandrer samfunnet og forandrer fremtiden.   

Styret har inngått avtale med profesjonell revisor – 

statsautorisert revisor Mari Østbø, Revisorgruppen Oslo og RSM 

Norge og som har ryddet og revidert regnskapet for 2020. 

Engasjeringen av Mari Østbø skyldes også et statlig krav om 

godkjent revisor ved statlig støtte. 

Styrets oppgaver ellers har vært å stimulere lokallagene til 

aktivitet innenfor de grenser som nedstengningen av landet har 

tillatt, avgi uttalelser til offentlige dokumenter, samarbeide med 

andre miljøorganisasjoner, skrive og oppmuntre til artikler i 

lokal- og rikspresse og gitt kritiske innspill til Equinors digitale 

generalforsamling. Anken til Høyesterett i klimasøksmålet – 

hvor BKA var partshjelper -  (om gyldigheten av nye 

oljeletelisenser i 23. konsesjonsrunde) ble behandlet i 

Høyesteretts plenum i november 2020 og tapt ved dom av 22. 

desember. 4 dommere dissenterte. 

Vi aksepterer ikke tapet i Høyesterett. BKA og enkelt-

medlemmer av BKA innga klage i mars 2021 på dommen til Den 
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Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD). Klagen ble 

utformet i samarbeid med professor Mads Andenæs, og 

innsendt av ham som vår advokat. BKA har anført at dommen 

er brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel 2 og 8. 

Det foreligger i øyeblikket ikke avklaring på om klagen vil bli tatt 

til behandling. I juni har også klimasøksmålets parter 

Greenpeace og Natur og Ungdom inngitt klage.  - BKA har også 

– forgjeves- erklært hjelpeintervensjon til EMD til fordel for 6 

portugisiske barn og unge som har klima-klaget bl.a. Norge inn 

for EMD for sviktende klimapolitikk. 

I forhold til lokallagene er gjennomført en omfattende digital 

møteserie for opplæring i bruk av mulighetene inn mot vår 

nettleverandør StyreWebs tjenester. 

 

5. Medlemstall og lokallag. 

Som opplyst har medlemstallet i perioden – tross pandemiens 

begrensninger – økt i perioden siden forrige årsmøte med 

nesten 2000 nye medlemmer. Medlemstallet per 01.09.2021 er 

5710 medlemmer. 

Det er dannet ett nytt lokallag i august 2021,- BKA Indre Østfold 

(ikke godkjent ennå) slik at vi i dag består av 16 lokallag. 

 

6. A) Om aktiviteten i lokallagene. 

Alle lokallag har inngitt årsmeldinger og regnskap til landsstyret 

for kalenderåret 2020. 

Før nedstengningen 12. mars var aktiviteten normal, men 

deretter er hovedbildet i alle lokallag at utadrettet aktivitet, 

medlemsmøter etc. har vært vanskelig bortsett fra det som har 

latt seg gjennomføre digitalt. Spesielt fremheves arbeidet på 

tvers av lokallag i det såkalte Valgutvalget, et utvalg som har 
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gjennomgått alle partiers klimaprogram og fremstilt dette i en 

såkalt matrise (oversikt). Denne oversikt har så dannet grunnlag 

for en standard annonse rykket inn av de enkelte lokallag i 

lokalpressen landet over. 

Ellers har vært holdt appeller utendørs, holdt klimakonserter før 

nedstengningen, klimagudstjenester, det har vært skrevet 

artikler og innlegg i lokalaviser og på sosiale medier, 

samarbeidet med andre miljøorganisasjoner bl.a. bidratt med 

WWFs innsamlingsaksjon høsten 2020, lysmarkeringer for vern 

av Arktis, aksjon vedr utbygging av E 6, pensjonistforedrag om 

klima og en omfattende innsats fra alle lokallag knyttet til 

vervekampanjen «Prosjekt 5000». Mange aktive lokallag har 

som følge at dette hatt en bortimot dobling av sitt medlemstall. 

På grunn av pandemien fikk Landsstyret ikke planlagt deltakelse 

på Arendals-uka 2021. En gruppe medlemmer tok likevel 

initiativ til at BKA var til stede og ble profilert og synliggjort på 

en positiv måte i Arendals-uka i år.   

Økonomien i lokallagene, jfr. innsendte regnskaper er god, ikke 

minst har utgiftene vært lave grunnet nedstengningen. 

Lokallagenes årsrapporter og regnskap legges ut på 

hjemmesiden og i StyreWeb. 

     

         6 B) 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 
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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.  

 

7. StyreWeb. 

BKAs nettleverandør har gjort oppgavene med 

medlemsregistrering, kontingentinnkreving, regnskap og 

arkivering lettere, men det har vært nødvendig å få disse systemer 

forbedret på flere måter, bl.a. inn mot lokallagenes 

brukervennlighet. Det har vært gjennomført digitale kurs for 

lokallagene knyttet til dette tilrettelagt av Liv-Marie Bakka. 

 

8. Lokallagssamlingen 2021. 

Lokallagssamlingen har ikke latt seg gjennomføre fysisk. I perioden 

har mye av samlingen blitt erstattet av en omfattende serie 

digitale møter med lokallagene, tilrettelagt og ledet av Nina 

Weidemann. Styret vil spesielt berømme verdien av og kvaliteten 

på denne møteserien. 
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9. Nettsiden og nyhetsbrev. 

BKAs nettside (www.besteforeldreaksjonen.no), som er BKAs 

viktige og aktive ansikt utad, styres av Halfdan Wiik som redaktør. 

Halfdan berømmes for sin utrettelige innsats som nettredaktør. 

I årsrapportperioden frem til 31. august 2021 er bl.a. publisert 372 

nyhetssaker med tilknytning til BKA, herunder en viktig løpende 

oppfølging av vervekampanjen høsten 2020, 66 møter/ 

arrangementer er annonsert. Alle nyhetssaker blir videreformidlet 

til BKAs Facebook-side som administreres av Ola Dimmen. BKAs 

nyhetsbrev sendes hver 14. dag ut til medlemmene og andre som 

har meldt interesse. Statistikken viser 58 000 brukere siste 12 

måneder og vel 440 000 sidehenvisninger. Nettsida fikk nytt design 

høsten 2020 som også bidro inn mot vervekampanjen og ga positiv 

oppmerksomhet. 

 

10. Samarbeid med andre miljøorganisasjoner. 

BKA samarbeider som tidligere med Klimavalgalliansen (Broen til 

Fremtiden) og Klimagruppa i Forum for utvikling og miljø og SPU-

gruppa samme sted. BKA vil fortsatt søke samarbeid med 

Miljøagentene, Natur og Ungdom, Fremtiden i våre hender, 

Sabima, Greenpeace, Naturvernforbundet, Spire, Kirkens Nødhjelp 

og andre relevante miljøorganisasjoner. 

 

 

11. Økonomi. 

BKAs økonomi anses som trygg. De vesentlige inntekter kommer 

fra innbetalt medlemskontingent. BKA har ingen faste 

sponsorinntekter. Det er fremlagt og godkjent av styret nytt 

budsjett for 2021 i sammenheng med betydelige merutgifter til 

etablering av lønnet sekretariat og som viser et overskudd for 

http://www.besteforeldreaksjonen.no/
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2021 på kr. 154 000,-. Det bemerkes at ved denne årsrapport 

enda ikke er avklart om vi får statsstøtte som er omsøkt. En 

foreløpig avklaring forventes å foreligge til årsmøtet. 

 

 

Denne årsrapport er avsluttet 1. september 2021. 

 

Oslo, 1. september 2021 

 

Steinar Winther Christensen (styreleder)  

Nina Weidemann (nestleder)  

Wenche Cumming (nestleder)  

Finn Bjørnar Lund 

Gro Nylander 

Bodvar Sonstad 

Yngvar Olsen 

Gunnar Kvåle,  

Bente Marie Bakke 

Eva Ormåsen 

 

 

Årsrapporten er revidert under årsmøtet den 2. og 3. oktober 2021 

 


