
                                                                                                                                                
Landsstyremøtet onsdag 1. desember 2021 

Kl. 10 – 13 på zoom 
 

 
Til stede: Wenche Cumming, Øyvind Wistrøm, Bente Marie Bakke, Bodvar Sonstad, Yngvar A. Olsen, Linda 
Rundquist Parr, Alf Engdal, Andrew Kroglund og Silvia Leine (fram til sak 94/21) 
 
Meldt forfall: Steinar Winther Christensen og Thelma Kraft 
 
 
Sak 91/21. Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av referent. 
Innkalling ble godkjent. Det ble varslet fem saker til eventuelt, og dagsorden ble godkjent med disse 
tilleggssakene. Linda R. Parr ble valgt som referent. 
 
Sak 92/21. Orienteringssaker 
a. Åremålsavtale inngått med daglig leder/generalsekretær for to år i 80 %-stilling. Avtalen er foreløpig 
inngått muntlig med Andrew Kroglund. Steinar utformer den skriftlige avtalen. 

b. Facebook-verving. Andrew satte I gang et prøveprosjekt med verving via facebook 29.11. Alle 
oppfordres til å spre kampanjen på sine facebook-sider. Prøveprosjektet danner grunnlaget for den 
videre vervekampanjen etter nyttår. Andrew leder arbeidet i samarbeid med Ola Dimmen, Halfdan 
Wiik og Kenneth Eriksen i Naturvernforbundet. Det ble etterlyst kurs i bruken av facebook, og 
Andrew organiserer det. 
c. Budsjett-forslag for 2022. Silvia fikk i oppdrag å justere enkelte poster og klargjør budsjettet for 
behandling på det ekstraordinære årsmøtet 8.12 kl. 18. 
d. Eventuelt. Ingen saker 
 
Sak 93/21. Rapport fra kontoret 
a. Økonomi. Silvia rapporterer at økonomien er stabil og god. 
b. Medlemssituasjon. Vi har 5963 medlemmer pr dags dato. 
c. Kontorplass. Det søkes etter kontorplass i Oslo, helst i kontorfellesskap med tilgang på møterom 
og kopimaskin. Foreløpige henvendelser har gått til NNV som ikke hadde ledig plass, og til KLP hvor 
BKA og Miljøagentene deltok og kom på 3. plass i en konkurranse om lokaler i toppetasjen. Andrew 
følger opp andre muligheter, gjerne hos organisasjoner vi samarbeider med. FIVH ble spesielt 
trukket fram. 
d. Materiell og ansvar. Det er nedsatt en gruppe til å utarbeide ny vervebrosjyre. Silvia sender en 
henvendelse til lokallagene for å kartlegge hva slags materiell de vil ha – røde hatter, buttons, flagg, 
handlenett, t-skjorter. Andrew hører om Finn Bjørnar Lund kan beholde beholdningen av materiell 
fram til kontorlokalet er funnet eller fram til et medlem/gruppe er villig til å overta lagring og 
utsending av materiell. Silvia har foreslått å påta seg ansvar for bestilling/saksbehandling/levering av 

materiell til lager. 
e. StyreWeb – ny oppdragsavtale. 

Silvia orienterte om startproblemer med StyreWeb der vi har både medlemsregister og regnskap. 
Hun anbefalte å utvide vår oppdragsavtale fra «Kasserer» på kr 800/mnd til «Regnskapsfører+» på kr 



1.900/mnd for å unngå store ekstrakostnader grunnet for liten pakkeløsning, samt at pakkeløsningen 
«Regnskapsfører +» gir mulighet for integrert lønn (aktuelt for BKA fom 01.01.2022) 
VEDTAK: Landsstyret støtter å utvide oppdragsavtale med StyreWeb til Regnskapsfører+. Kostnaden på kr. 
1900/mnd budsjetteres under Regnskapstjenester/SW. 

 
f. Fast kontormøte tirsdager kl. 11. Andrew og Silvia møter fast. En fra AU deltar på de ukentlige 
møter der det er relevant i forhold til prioritering av viktige oppgaver. Det utarbeides et årshjul for 
oppgavene som går igjen år etter år. 
 
Sak 94/21. Oppgaver for daglig leder/generalsekretær 
Andrew orienterte om planene for det videre arbeidet innenfor seks arbeidsområder. Planene er 
utdypet i  notat av 15. november. Det er innenfor områdene: Medlemsverving, oppfølging av 
lokallag, organisatorisk konsolidering, mediaplan, politisk arbeid og internasjonalt samarbeid. BKA 
har god erfaring med å nedsette arbeidsgrupper til å drive fram saksområder innenfor gitt mandat 
og økonomisk ramme. Det er viktig å utnytte den brede kompetansen hos medlemmene for å øke 
vår gjennomslagskraft. 
 
Sak 95/21. Nettsiden – nytt profilbilde 
Det var enighet om å finne et nytt profilbilde til hjemmeside. Det bør appellere også til yngre 
pensjonister. Det kan gjerne inneholde barn. Andrew følger opp i samarbeid med Halfdan. 
 
Sak 96/21. Mandatforslag fra Nye jernbanegruppe.  
Bakgrunn for saken er mandatforslaget fra Gunnar Kajander av 20.11 og innspill fra Bjørghild des 
Bouvrie. Gruppen har følgende sammensetning: Torstein Fjeld, Erik Fleischer, Gunnar A. Kajander, 
Finn Bjørnar Lund, Svein Skartsæterhagen, Halfdan Wiik og med assosierte medlemmer Bjørghild 
des Bouvrie, Thor W. Bjørlo, Jørn Wangenberg Ruud og Idar Støwer. Styret ønsker å gi gruppa et 
mandat som åpner både for å utrede framtidsløsninger for jernbane og lavere prioritering av 
veiprosjekter og som peker mot aksjonsformer for gruppas synspunkter. Gruppa oppfordres til å 
kalle seg en samferdselgruppe. Andrew utarbeider forslag til mandatet i tråd med styrets diskusjon 
og sender det til landsstyret for kommentarer og endelig godkjenning. 
 
Sak 97/21. Fordeling av styreoppgaver og status 
a. Besteforeldrenes klimasmie. Det er blitt arbeidet med prosjektet i vel et år, og det er satt av kr. 
150 000 i budsjettet for 2022. Bodvar koordinerer arbeidet i gruppa som ellers består av Halfdan 
Wiik, Andrew, Wenche og Linda. Alf inviteres til neste møte 9.12. Klimasmie skal være del av 
hjemmeside med egen logo som er under utarbeiding. Den skal presentere så vel 
utredninger/rapporter som innlegg/tegninger/videoer fra barn og unge. 
b. Lokallagssamling lørdag 12.2.22. Hovedtema for samlingen blir «Hvordan snakke om klima». 
Petter Gulli er nesten bekreftet som innleder. Linda skal få med noen pensjonerte lærermedlemmer 
til å lage en mal for BKA som vil dra på skolebesøk. Malen presenteres på samlingen sammen med 
opplegget til Margaret Heldor. Gruppearbeid inngår også. Tidsramme er kl. 9.30 – 14.30. Stedet er 
foreløpig uvisst. Andrew og Linda sender ut innkalling i løpet av en uke der lokallagene inviteres til å 
stille med to representanter hver. 
c. Arendalsuka 2022. Landsstyret ønsker å være godt synlig i Arendal i 2022 med både stand og 1-2 
arrangementer. Linda har spilt inn temaet «barns rett til å bli hørt i klimaspørsmål» til programmet 
for Arendalsuka Ung. Agderlaget med leder Yngvar deltar i planlegging sammen med Andrew. 



d. Landsmøte 2022 i Drammen. Takk til Drammenslaget som har tilbudt seg å være vertskap. Det er 
satt av en ramme på kr. 120 000 i budsjettet til landsmøtet og årsmøtet. Alf kan være 
kontaktperson til Trondheimslaget som planla det vellykkede landsmøtet i 2021. Andrew skal ha 
møtet med Drammensgruppa fredag 10.12 for å komme i gang med planlegging. 
e. Forslag om en mediagruppe. Bente lager et forslag til mandat for en mediegruppe. Det 
behandles på neste styremøte. 
 
Sak 98/21. Samarbeid med andre miljøorganisasjoner 
Landsstyret vil styrke samarbeid med andre miljøorganisasjoner, ikke minst med Miljøagentene, 
Natur og ungdom og andre ungdomsorganisasjoner. Harold Lefferstra og Andrew er tilknyttet 
klimagruppa hos ForUM og bidrar aktivt. Gunnar Lingjerde, Linda og Andrew deltar i planlegging av 
Broen til framtiden der andre miljøorganisasjoner, fagbevegelsen, trossamfunn og forskere er med. 
BKA har hatt samarbeid med mange organisasjoner om lokale arrangementer og markeringer. 
Oversikt over samarbeidspartnere fins i oppsummering av gruppearbeid 2.10 under landsmøtet. 
 
Sak 99/21. Internasjonalt samarbeid. 
Dette er et av satsingsområder som Andrew har skissert. Det foreslås å søke kontakt med nordiske 
søsterorganisasjoner i løpet av 2022 og invitere til en internasjonal samling for søsterorganisasjoner 
rundt om i verden i løpet av 2023. Landsstyret støtter at BKA går i bresjen for å etablere et 
samarbeid med og et nettverk av søsterorganisasjoner. Klimafinansiering til fattige land kan være 
en relevant, felles sak. 
I det videre arbeid blir det nyttig å vurdere arbeidet som ble gjort i forkant av toppmøtet i Paris, der 
det ble arrangement et nettverksmøte for besteforeldreorganisasjoner. Dette har Mette Newth og 
Halfdan Wiik oversikt over. For øvrig har vi blant våre medlemmer kontakt med 
søsterorganisasjoner i noen land : Bjørghild des Bourvries (Nederland), Birthe Nielsen (Danmark) og 
Eva Albert (fikk kontakt med engelsk søsterorganisasjon i Glasgow). 
 
Sak 100/21. Eventuelt 
a. Strategiseminar 10.2.21. Landsstyret støtter Bodvars forslag om et seminar dagen før Broen-
konferanser for å drøfte prioritering av saker og aksjonsformer. Av grunnlagsdokumeter som kan 
ligge til grunn for drøftingene, ble det nevnt: BKA- Hva vil vi og de seks arbeidsområder som er 
nevnt i notatet til Andrew av 15.10. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe som forbereder seminaret: 
Andrew, Bodvar, Steinar, Alf og Øyvind. 
b. Forslagene fra Moss datert 29.10 om representativ deltakelse og betegnelse på landsmøte. 
Forslaget fra Moss innebærer endringer i vedtektene.  
VEDTAK: Forslagene oversendes til gruppa som er nedsatt for å revidere vedtekter og 
formålsparagraf for videre behandling.  
Andrew informerer lokallaget i Moss om avgjørelse. 
c. Sak om forbud mot fossilreklame. Wenche forbereder et notat om hvordan BKA kan fronte 
denne saken. 
d. BKAs rapportserie som prosjekt i 2022. Andrew foreslår å lage tre rapporter i popularisert form i 
2022 som handler om sentrale problemstillinger for BKA. Flere forslag foreligger. Selve produksjon 
av rapportene kan delfinansieres via midler fra Fritt Ord. 
VEDTAK: Andrew søker om midler fra Fritt Ord innen fristen 7.01.22 til en slik rapportserie. 
e. Frivillighetsdagen. 2022 er Frivillighetens År. Lokallag kan søke støtte hos Frivillighet Norge til 
markering av organisasjonens bestemte markeringsdag «Vår dag». 
VEDTAK: BKA velger FN-dagen 24. oktober som sin markerinsdag «Vår dag».  



Andrew melder fra til Frivillighet Norge om dato for «Vår dag». 
f. Neste møte blir mandag 31.01.22 kl. 10 – 13 på zoom. 


