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Referat fra BKAs landsstyremøte 
holdt på Asylet/Grønland/Oslo  

Tirsdag 27. oktober 2021 
Kl. 10.00 – 15.30 

 

Til stede: Steinar Winther Christensen, Wenche Cumming, Bente M. Bakke, Yngvar A. Olsen, 

Bodvar Sonstad, Thelma Kraft, Alf Engdal, Øyvind Wistrøm, Andrew Kroglund og Silvia C. 

Leine (referent).  

Meldt forfall: Linda Rundquist Parr 

 
 
Sak 73/21 Velkommen, bli kjent og litt orientering! 
Kort presentasjonsrunde av styreleder og hvert styremedlem. 
 
Sak 74/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
Godkjent med de tilleggssaker som vil bli nevnt under Eventuelt. 
 
Sak 75/21 Økonomi og medlemssituasjonen nå v/ Silvia 
Antall medlemmer per 25.10.21: 5.858, hvorav ca 25% er støttemedlemmer. Økonomien er 
sunn til tross for store utgifter de siste måneder. 
 
Sak 76/21 4. Oppfølging av saker fra årsmøtet: 
a) Formålsvedtekten – oppretting av gruppe: oppnevnte gruppe består av Mette 
Borchgrevink, Nina Weidemann, Halfdan Wiik, Yngvar A. Olsen og Knut Jonas Espedal. 
Formålserklæringen, formålsparagrafen og vedtektene utredes og omformuleres, i nevnte 
rekkefølge. Andrew informerer gruppen. 
b) Resolusjonene – blitt oppfulgt til media? Andrew har fulgt opp. Lokalaviser på Vestlandet, 
Naturpress, har tatt det inn, men ikke de store avisene. For neste årsmøte skal mailadressene 
til de aktuelle lokale aviser være klargjort slik at informasjonen blir sendt raskt ut. 
c) Verving og gruppearbeidet på årsmøtet: Det er mange gode innspill i notatet fra Linda, 
som foreslås sendt ut til alle lokallagslederne som ikke var på årsmøtet samt 
årsmøtedeltakerne. Silvia sender ut. Under styremøtet kom det frem flere gode forslag til 
verving: under COP26 perioden være synlige og gå 2 og 2 i gatene med bannere, møte foran 
Stortinget, bruke de nylagede løpesedlene, Facebook verving. Ellers: få lokallagene til å 
diskutere hva de kan gjøre i sine lokale miljøer, sende julekort (fra sentralt holdt?), legge inn 
info under «Hva skjer» spalter i visse media, samarbeide med Kirkens menigheter, 15/11 
sendes BKAs nyhetsbrev ut med oppfordring til å gi et gavemedlemskap i julegave, verving 
under lokallagssamlingen 12.02.2022, bruke lokalavisene mer aktivt, finne strategisk gode 
plasser for å stille seg opp (foran barnehager, steder hvor besteforeldre møter barnebarna, 
kjøpesentre), ha faste uke-dager for aksjonering, Bodvars ambulerende sykkel, mm. 
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77/21 Budsjett 2022 
Forslaget til budsjett ble gjennomgått. Silvia utarbeider revidert forslag til budsjett basert på 
alle innspill. Andrew ser over før det sendes videre til styret i neste uke. Det skal holdes 
ekstraordinært styremøte på Zoom vedr. budsjett 2022 den 17.11.21 kl 10.00. Det ble fattet 
styrevedtak på at styremedlemmene får dekket sine reisekostnader til styremøter, 
landsmøter og årsmøter. 
 
78/21 Ekstraordinært årsmøte for behandling av budsjett 2022? 
Det ble besluttet å holde ekstraordinært årsmøte på Zoom onsdag 8. desember kl 18.00 
 
 
79/21 Klimasmia – skal forslaget følges opp og av hvem? (Halfdan var med per telefon) 
24.10.21 sendte Bodvar inn et arbeidsdokument vedr. Klimasmia som han presenterte på 
møtet. Styret besluttet å gå videre med prosjektet. Kan prosjektet presenteres på 
lokallagssamlingen den 12. februar 2022? 
 

Organisering og koordinering av utviklingsarbeidet for å gå videre med et prøveprosjekt: 

Halfdan vil være sentral i å designe det visuelle bildet opp mot det digitale verktøyet som vil 

være en del av hjemmesiden. Det blir behov for å kjøpe profesjonell hjelp. Andrew skal være 

kontaktperson opp mot administrasjon og informere styreleder løpende i forhold til sin rolle. 

Gjennom deltagelse i arbeidsgruppa bør han være tett på utviklingen av Klimasmia.  

Linda styrer møtevirksomheten på Zoom. Hun gjenopptar kontakten med aktuelle barne-

organisasjoner for å sondere interessen for et samarbeid. Wenche er kontaktperson opp 

mot arbeidsutvalg og landsstyret. Bodvar har en koordinatorrolle for prøveprosjektet. 

 
80/21 Utvidelse av AUs bevilgningsfullmakt til kr. 20 000,-? 
Det ble besluttet å utvide AUs bevilgningsfullmakt fra kr 5.000 til kr 25.000 Det ble samtidig 
besluttet å gi Andrew bevilgningsfullmakt for inntil kr 5.000. 
 
 
81/21 Honorar til nettsideredaktør 
Det ble vedtatt lønn til nettsideredaktør med kr.10 000,- pr. mnd. og med virkning fra 

1.11.21. Steinar avklarer med Halfdan om han ønsker ansettelse eller engasjement. 

 

82/21 Lokallagssamlinga 2022  

Full tilslutning fra styret om at Linda overtar ansvaret for lokallagssamlingene på nett etter 

Nina. Steinar avklarer med Linda ansvaret for organisering av den fysiske lokallagssamlingen 

lørdag 12. februar, dagen etter Broen-konferansen. 

 

83/21 Forbud mot fossilreklame! BKA kampanje?  

Dette vil inngå i Klimasmia. Bjørghild des Bouvrie er en ressursperson på dette feltet og bør 
kontaktes. 
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84/21 Glasgow – opplegg – Andrew og Tveitdal. 
Steinar orienterte. 
 
85/21 Eventuelt 

 BKA Indre Østfold, søknad om godkjenning: søknad innsendt 25.10.21, laget fyller 
alle søknadskrav, søknaden er godkjent. Silvia oppretter en under-konto til BKAs 
sentrale kontonummer i Cultura Bank. 

 BKAs strategi/handlingsplan: ble etterlyst av flere og settes opp på sakslisten til neste 
styremøte. 

 Møteplan 2022: Silvia sender ut Doodle-lenker for å avklare dato for 4 kommende 
styremøter i 2022: månedsskiftet januar/februar, primo april, månedsskifte mai/juni 
og ultimo august. Det er ønske om å avholde 2 fysiske styremøter, og resten på Zoom. 

 BKA kontor: BKA bør snarest få et kontor, både for møteplass og materiell-
oppbevaring. Forslag om å finne et gratis lokale hos f.eks. KLP?  

 Materiell: det er lite utvalg for tiden, sortimentet bør utvides. Silvia kan se på dette 
med Andrew. Det gamle lageret er nå hos Finn Bjørnar. 

 
Neste styremøte blir onsdag 1. desember kl. 10.00 på Zoom. 
 
Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet kom til styremøtet for å fortelle om 
innholdet i en generalsekretærfunksjon i små organisasjoner: (Linda var med per telefon) 
 
I korte trekk gikk det ut på at generalsekretæren har ansvaret for 3 høyt prioriterte oppgaver: 

1) Medlemmer: håndtering og system 
2) Økonomistyring 
3) Organisasjonsoppfølging  

 
Når det gjelder Kommunikasjon mot medlemmer og tillitsvalgte, sosiale medier, 
pressemeldinger/innsalg mot media, er dette en hybrid-rolle som kan utføres enten av 
tillitsvalgte eller av generalsekretæren.  
 
Når det gjelder Talsperson, bør det avklares helt i begynnelsen om generalsekretæren skal 
inneha denne rollen eller overlate den til fylkesleder eller lokallagsleder (ofte konfliktfylte 
relasjoner dem i mellom). Styreleder kan også inneha denne rollen, og de to kan eventuelt 
vikariere for hverandre. 
 
Naturvernforbundet har 36.000 medlemmer. Medlemsmassen håndteres av 5-6 ansatte. 
Verving via familie/venner/oppsøkende på gaten osv er veldig tungvint. Maren anbefalte å 
finne en intern eller ekstern digital rådgiver som kan verving på Facebook da dette er meget 
effektivt.  
 
Maren anbefalte BKA å anskaffe seg et kontor. 
 

 

 


