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Referat fra BKAs landsstyremøte 
Holdt på Zoom  

Mandag 31. januar 2022 
Kl. 10.00 – 13.00 

 

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

Bodvar Sonstad, Alf Engdal, Øyvind Wistrøm, Linda Rundquist Parr, Andrew Kroglund og 

Silvia C. Leine (referent).  

 
 
Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
Godkjent med de tilleggssaker som vil bli nevnt under Eventuelt. Det er ønske om å ha egen 
post Verving, som innbefatter mer enn FB-vervingen. 
 
 
Sak 02/22 Orienteringssaker kontornytt 

a) Hvordan vi jobber: Andrew orienterte om ukentlige fysiske tirsdagsmøter kl 11.00 
hvor Andrew og Silvia går gjennom diverse saker, enten oppdateringer eller nye saker. 
Referatet sendes AU. 

b) Kontakt med lokallagene: Andrew har jevnlig kontakt med de forskjellige lokallag, 
enten fysiske møter eller på Zoom. 

c) Facebook-vervingen: det ble satt av kr 15.000,- før Jul, og kr 30.000,- etter Jul. 
Vervingen er regningssvarende, BKA har fått mange nye medlemmer.  

d) Sponsor arbeidet: Andrew ba om gode råd fra styret, og noterte ned noen 

kontaktpersoner. Steinar ba Andrew kontakte OBOS v/ adm.dir. Daniel Siraij som en 

aktuell sponsor og som ikke har vært spurt tidligere. 

e) Bestilling av materiell: Silvia har bestilt og nylig fått levert klistremerker og buttons. 

Finn Bjørnar har sagt seg villig til å lagre varene inntil vi får et kontorlokale. Silvia 

sender ut info til lokallagene. Røde caps skal ikke bestilles, da bøttehatten er BKAs 

varemerke. Venter inn prøver på handlenett og refleksvester. Linda har tilbudt seg 

inntil videre å dele på oppgaven motta/sende ut bestillinger til lokallagene, sammen 

med Finn Bjørnar. 

f) Mulig lokale til leie hos ForUM: til våren/sommeren. Det ble ytret ønske om at BKA får eget 

kontor og ikke bare en kontorplass. 

g) Presse/hjemmeside: alle er meget fornøyde med Halfdans jobb med hjemmesiden. Han 

jobber med nytt design av siden sammen med Merethe Berteau. Eget bibliotek over alle BKA 

artikler som er lagt ut ligger allerede på hjemmesiden. 

h) Cicero, hetebølger og eldre: en forskningsartikkel om temaet. Cicero ønsker å intervjue noen 

BKA lokallagskontakter om dette.  
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i) Framdrift vedtekts komiteen: er godt i gang, har hatt 4 møter. Yngvar ønsker ikke innspill  

før etter at gruppen har sendt ut første utkast.  

j) Framdrift informasjonsbrosjyre: beregner å være ferdig med brosjyren i god tid før 
Påske. 

k) Landsmøtet 2022: Drammens-laget er godt i gang og samarbeider effektivt med 
Andrew. Har fått innvilget kr 85.000,- fra BKA sentralt. AU bør diskutere 
finansiering/sponsing av reiseutgifter for de ulike landsmøtedeltakerne. 

l) Økonomi: økonomien er stabil og fortsatt god. Det er 6.274 medlemmer (4.906 
medlemmer + 1.368 støttemedlemmer),  per 31.01.2022. Silvia setter opp en oversikt 
over kontingentandel til lokallagene,  med utbetaling i slutten av februar (totalt kr 
490.000,- for 2020, 35% ink. Kr 2.000,- basisbeløp) Det blir noe mer for 2021 selv om 
basisbeløpet har blitt fjernet for ca halvparten av lokallagene (4.000,- til de som har 
mindre enn kr 25.000,- i kontingentandel). Vedr. utbetaling av statsstøtten på kr 
1.981.000: I mail fra KLD i september i fjor får man oppgitt innvilget beløp innen 1. 
februar 2022.  

m) Kontakten med Styreweb: har blitt betydelig bedre etter å ha fått en ny kontakt, 
Reidar Karlsen. Det må ryddes opp en del i 2021 regnskapet før det sendes revisor, 
bl.a. en post på kr 390.000,- som mangler bilag: det blir mye strengere rutiner 
fremover for å måtte levere kvitteringer ved utbetaling av utgifter. Gavemedlemskap: 
har fungert teknisk, men ikke innholdsmessig pga statlige restriksjoner (gavemottaker 
må ha godkjent på forhånd å få gaven). Halfdan og Finn Bjørnar har foreslått et annet 
system, med gavekort, som det jobbes videre med.  Oppdragsavtalen med SW har 
blitt oppgradert primo januar fra Kasserer til Regnskapsfører +. Lønnssystemet er nå 
på plass og skal fungere automatisk fom februar – gjenstår å få på plass en 
remitteringsavtale. Nye medlemmer vervet på Facebook skal overføres til Styreweb 
etter nytt system, som fortsatt vil kreve en manuell operasjon, Silvia læres opp i 
dette. 

n) Kontakten med lokallag og annet: arbeidsdeling Bjørghild, Liv-Marie og Linda: Liv 
Marie ønsker ikke å fortsette oppdraget med lokallagene, selv om det blir definert 
som jobb med lønn. Linda overtar en del Liv Maries oppgaver til sommeren, når Liv 
Marie gir seg. Silvia har overtatt etter Bjørghild post@besteforeldreaksjonen.no   
samt andre oppgaver. Vi får se hvordan vi fordeler restoppgavene eller om det må 
ansettes en person. 

o) Andre administrative gjøremål/kontakter/oppgaver: Silvia jobber videre med 

Skatteetaten vedr. deltakelse i Skattefradragsordningen for gaver til frivillige 

organisasjoner, for 2022 gavene. Hun har videresendt spørsmål om endring av BKAs 

vedtekter til Vedtekts komiteen, Mette Borchgrevink har sagt hun videre bringer 

saken. 

p) Lokallagssamling digitalt og fysisk v/Linda: Linda orienterte om kommende digitale 

møte den 7/2. Fysisk Broen-møtet ble utsatt til 8/4, med fysisk lokallagssamling 

dagen før, 7/4. Media-strategi må være hovedtema på lokallagssamlingen og bli en 

del av det overordnede strategiarbeidet. Det ville være svært nyttig å få en diskusjon 

om et utkast til BKAs strategi når lokallagslederne er samlet fysisk, slik at det blir klart 

til landsmøtet i september. 

 

 

mailto:post@besteforeldreaksjonen.no


3 
 

Sak 3/22: Klimasmia – framdriftsrapport v/Bodvar: 
Prosjektgruppen jobber effektivt. Har hatt møte med Miljøagentene om mulig samarbeid. 
Siden de ikke har egne ressurser, kan samarbeidet realiseres på flere vis: 
- Klimasmias egen portal, når den er oppe og går, kan ta inn saker fra MA og barnas 
klimaarbeid. 
-  Klimasmia kan be besteforeldre om å oppmuntre barnebarna til klimaarbeid via MA 
-  Klimasmia kan intervjue «kjentfolk» om hvordan framtiden kan arte seg for barnebarna 
våre. Prosjektgruppen jobber videre med saken. 
-  Klimasmia kan søke om eksterne midler for å utvikle samarbeidet med MA 
Halfdan og Mette Bertheau jobber med portalen, de skal få opp en prøveside med hjelp av 
Frameworks. Dette vil koste ca kr 20.000,- Kan AU innvilge dette beløpet? Portalen integreres 
senere inn i BKAs hjemmeside. 
 
Sak 4/22: Rapport om grønnvasking, hva kan vi få ut av det?  
Andrew har snart et utkast klart. Rapporten må være stringent i forhold til argumentasjonen. 

Før den offentliggjøres på Litteraturhuset vil den bli kvalitetssikret av flere dyktige BKA 

fagfolk.  Det blir proff layout  når den legges ut på nettet. Kan ikke få bred politisk forankring, 

få med kun 1-3 partier. Få med andre miljøorganisasjoner? Andrew samler opp. Skal BKA 

kreve forbud mot fossil reklame? Må tas opp i forbindelse med Equinors generalforsamling. 

Følge med på hva som skjer internasjonalt. Helse er viktig i denne sammenheng – samarbeid 

med den Norske Legeforening? Landsstyret må ta stilling til hvilke krav BKA går inn for i 

rapporten om fossilreklame. 

Sak 5/22 Strategisamling v/Andrew: 
Andrew sender ut oppdatert agenda for møtet på Sentralen fredag den 11. februar. 
 
Sak 6/22 Noen første tanker rundt en informasjonsstrategi v/Andrew:  
Andrew har sendt et 2-siders notat om dette i forkant av styremøtet. Overordnet: få 
synliggjort BKA på den politiske arenaen. Konsentrasjon på 3 hovedsaker, helst ikke flere. BKA 
må spisse budskapene bedre. Bente ønsker å starte en mediegruppe når synet har blitt bedre 
etter operasjonen.  Forslag om å be Elisabeth Briseid/Drammen om å bidra. 
 
Sak 7/22 Innspills møte KrF – noen i landsstyret som vil bidra? 
Andrew har sendt ut et forslag i forkant av styremøtet.  
 
Sak 8/22 Skal vi bygge et tverrpolitisk nettverk? v/Linda 
Tanken er at vi har kontaktpersoner i eller rundt Stortinget fra alle partier. Dette muliggjør 
uformell sondering av standpunkter BKA har og lettere tilgang til informasjon om hva som 
rører seg i Stortinget i klima- og miljøsaker. Ansvaret for å finne fram til aktuelle 
kontaktpersoner kan for eksempel fordeles blant landsstyremedlemmene.  
Dette er et sentralt strategispørsmål, og støttes. Vel så viktig er å etablere et nettverk med 
industrien 
 
Sak 9/22 Slagord/parole på BKA sine plakatvester og plakater.  
Lokallagsstyret i Oslo har drøftet slagordet "La olje ligge". Et mindretall mener dette kan 
være misvisende hvis det tolkes dithen at produksjonen skal stanses over natten. 
Mindretallet mener vi må unngå slagord/paroler som kan gi motparten billige poenger, og 
som kan føre til polarisering. Flertallet mener at slagordet "La olje ligge" kan vekke 
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oppmerksomhet ved nettopp å være provoserende. Da gjelder det å nyansere meningen 
når man kommer i snakk med folk. 
Forslag til vedtak: Landsstyret regner med at lokallag vurderer nøye virkningen av 
slagord/paroler som velges. Er lokallag i tvil kan de be landsstyret om råd i valg av 
slagord/parole.  
Forslaget støttes, og AU nedsetter en slagord-gruppe som lager en «Slagord-guide» med for 
og imot.  
 
Sak 10/22 Innføring av fast sak på alle landsstyremøter om aktuelle aksjoner og aktuell 

aktivisme i BKA? v/Bodvar 

Det blir viktigere og viktigere for BKA i tida framover å fram «synlige aksjoner» og «smart 

aktivisme». Mye av dette vil foregå i regi av lokallagene, men noe bør initieres fra sentralt 

hold. Mulig struktur for en slik fast sak: 

Landsstyrets medlemmer må få en kort: 

1: Orientering om resultatet av aksjoner/aktivisme som er gjennomført et eller annet sted 

i landet. – Evt. behov for evaluering? 

2: Orientering om utviklingen av aksjoner/aktivisme som er i gang. 

3: Diskutere forslag til aksjoner/aktivisme evt. som bør initieres fra sentralt hold. Hvem i 

styret skal ha ansvar for å følge opp? 

Styret bifaller forslaget om fast dagsorden. Aksjonene bør legges ut på hjemmesiden – her er 

det en kalender Hva skjer? hvor det kan legges inn av Halfdan – men han må få beskjed fra 

arrangørene. Linda tar dette opp på lokallagssamlingen. 

 
Sak 11/22 Eventuelt: 

- Steinar informerte om et intervju i «Dialogues», som er et EU-finansiert 
forskningsprosjekt med formål å forstå ulike former for sivilsamfunnets engasjement 
/deltakelse i energi- og klimaspørsmål som ledd i EU-programmet Horisont 2020 og 
«energy citizenship”. 12 europeiskeland pluss Canada. Målet er å gjøre mer 
mariginaliserte grupper i stand til en aktiv rolle i det grønne skiftet. NTNU 
Samfunnsforskning er ansvarlig for datainnsamlingen i Norge. Det er de som 
intervjuet Steinar, og de uttrykte overraskelse over BKAs soliditet. 

- Lokallaget i Trondheim v/Alf ønsker seg en evaluering av BKAs jobb før 
Stortingsvalget. Tas opp som et eget punkt på neste styremøte. 

- Styremedlem Thelma Kraft har bedt om å få tre ut av styret grunnet sykdom. Innvilget 
av enstemmig styre, som takker for innsatsen og ønsker henne god bedring. 

- Styret består nå av 8 styremedlemmer. BKA har ingen varamedlemsløsning. Yngvar tar 
dette opp med vedtekts gruppa. 

 
 
 
 
Neste styremøte blir mandag 4. april kl 10.00 – 12.00/13.00. Andrew sender ut innkalling. 
 


