
Protokoll fra årsmøte for BKA Sør-Rogaland 
 
Tid:      21.09.2021 kl 19.00 – 20.30 
Sted:   Inge Steenslands Hus, Mostun Natursenter, Stavanger 
 
Fremmøtte: 11 medlemmer inkl. styret  

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 Innkalling sendt medlemmene pr e-post - godkjent 
 Endelig saksliste med regnskap og forslag til valg utsendt på e-post - godkjent  

Sak 2: Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll 
Alice Kjellevold foreslått som dirigent - godkjent 
Kirsten Halonen foreslått som referent - godkjent 
2 møtedeltakere til å skrive under protokoll:   
Liv Thoma og Toril Harestad Espedal - godkjent 

Sak 3: Behandling av årsmelding 2020: 
Dirigenten gjennomgikk årsmeldingen, som var sendt ut sammen med innkalling 22.08. 
Laget har pr.dato 167 medl. inkl. 29 støttemedlemmer.  
Ingen kommentarer til meldingen. 

Sak 4: Godkjenning av regnskap 2020 og behandling av budsjett 2021: 
 Regnskap 2020 og budsjett 2021 utsendt med innkalling, sist oppdatert i utsendelse 13.09.  

Kasserer Knut Jonas Espedal orienterte: Budsjettet er for 2021 og kommer i etterkant siden 
årsmøtet måtte utsettes fra mars til september grunnet pandemien. Neste årsmøte blir i 
mars 2022 og regnskap 2021 vil da legges frem i revidert form. Redegjøringen akseptert. 

Sak 5: Behandling av evt innkomne forslag:  
 Ingen forslag 

Sak 6: Evt vedtektsendringer: 
 Ingen forslag 

Sak 7: Valg 
a) Styreleder: 

        Silvia Kriz – 1 år (2022): Frem til årsmøtet mars 2022 
b) Styremedlemmer:  

Steinar Høgelid-Eraker – 2 år (2023)  
Eilef Gard -2 år (2023)  
Heidi Helgadottir Leite - 2 år (2023),  
Knut Jonas Espedal – 2 år (2023),  
Silvia Kriz – 2 år (mars 2022-2023) 
Styret har ikke funnet nye kandidater til medlemmer eller varamedlemmer. Styret ba 
derfor om fullmakt til å supplere seg med nye medlemmer/varamedlemmer frem til 
neste årsmøte. Forslaget godkjent. 



c) Valgkomité:  
Forslag om at styret fungerer som valgkomité. Forslaget godkjent. 

Sak 8: Faglige og strategiske drøftinger: 
 
  Hva synes medlemmene om lokallagets aktiviteter det første år? 

- Fortsette å skrive i aviser, gjerne også Rogalands avis. 
 

   Hva ønsker medlemmene av aktiviteter fremover? Tema-dager / - kvelder? 
- Gjøre noe sammen med andre organisasjoner.  
- Temadag sammen med barn-barnebarn sammen med Naturvernforbundet. 
- Foredrag om jordvern – vi er «verstinger» i Rogaland.  
- Skal BKA konsentrere seg bare for klima, eller også naturvern?   

Klima og naturvern er to sider av samme sak. Klimatrusselen er stor også pga tap av 
naturmangfold. 
Forslag foreligger til behandling på BKA landsmøte om endring av formålet til BKA. Knut 
Jonas Espedal får støtte i å arbeide for å inkludere også naturmangfold i 
formålserklæringen på kommende landsmøte. 

- Økosorg – et begrep. Bærekraftig samfunn forsvant en gang midt på 1900-tallet  - Nå 
må det inn igjen. Vi kan ikke ha vekst videre, vi må våge å begrense veksten (= 
forbruket) (eks. Veier bygget av Nye veier) 

 
  Hvordan kan vi få økt deltakelse i lokallagets aktiviteter? 
  Invitere til uformelle møter i forb. med f.eks styremøter? 
 

Sum:  
o Samarbeid med andre organisasjoner.  
o Samles å diskutere ulike tema- utveksle tanker og kunnskaper.  
o Støtte ungdommers aktiviteter. 

Sak 9: Eventuelt:   
Ingen saker 

 
 
Møtet avsluttet med takk til leder for innsatsen så langt, og takk til avtroppende styremedlemmer. 
 
 
 
Stavanger 21. september 2021 
 
Kirsten Halonen   Liv Thoma     Toril H. Espedal 
referent     møtedeltaker sign.    møtedeltaker sign. 
 
 
 
 
 


