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Årsmelding for Besteforeldrenes klimaaksjon, Oslo og omegn 

for perioden 1. mars 2021 til 28. februar 2022 

 
 
Årsmøte 2021 og arbeid i styret 
Årsmøtet i 2021 ble holdt 23. mars via zoom med deltakelse av 24 medlemmer. Før selve årsmøtet 
holdt samfunnsøkonom Knut Anton Mork en interessant innledning med tittel «Arven etter 
oljealderen». 
 
Valget av styremedlemmer ga følgende sammensetning av styret: Linda Rundquist Parr som 
styreleder for ett år, Ivan Chetwynd (ett år igjen), Heidi Gretland (to år), Christian F. Holst (to år), 
Rudi Kessel (to år), Gunnar Lingjerde (ett år igjen), Birthe Nielsen (ett år igjen) og Svein Rognlien (ett 
år igjen) som faste medlemmer. Liv-Marit Henriksen, Harold Leffertstra, Anders Minken, Bjørg-Eli 
Rinnan og Bjørn Sveen ble valgt for ett år som varamedlemmer. Rolf Bjerke Larssen ble valgt til 
revisor for to år. 
 
Det ble holdt suppleringsvalg til styret 23.9 for å erstatte Birthe Nielsen som flyttet til Danmark. 
Birthe ble behørig takket for sin aktive innsats i styret, ikke minst som kontaktperson overfor 
fredsbevegelsen. Mette Borchgrevink ble valgt inn i styret for resten av Birthes periode. 
 
Styret konstituerte seg med Ivan Chetwynd som nestleder. Styret inngikk en avtale 30.4 med Silvia 
Leine om å være kasserer og regnskapsfører som betalt oppdrag. Det har vist seg å fungere godt 
samtidig som det avlaster styret. 
 
Styret har hatt tolv møter i perioden: 1.3, 25.3, 19.4, 10.5, 14.6, 16. 8, 13.9, 11.10, 15.11, og 6.12 i 
2021, samt 10.1 og 14.2 i 2022. De fleste av møtene har blitt holdt via zoom. 
 
Arbeid i alle lokallag ble forsterket i 2021 med et sentralt sekretariat med Silvia Leine som innleid 
sekretær og kasserer i delstilling og med Andrew Kroglund som ansatt generalsekretær i et 80 %-
engasjements stilling. Fra nyttår 2022 fikk Kroglund en åremålsstilling på to år i 80 %. 
 
Medlemmer 
Lokallaget har pr 9.3.2022 til sammen 2081 medlemmer, hvorav 1605 betaler full kontingent på kr. 
300 og 476 er støttemedlemmer og betaler kr. 150. Det er en netto økning på 228 eller ca. 12 %. En 
verveaksjon på facebook fra november 2021 har gitt gode og regningssvarende resultater.  
 
Besteforeldrenes klimaaksjon bruker StyreWeb for å holde orden på medlemsregisteret og for å 
sende ut medlemsbrev og kontingentkrav.  Vi takker Svein Rognlien som har holdt 
medlemsregisteret i lokallaget fortløpende oppdatert ved utmeldinger og når medlemmer får ny 
epost. Etter hvert som vi har blitt kjent med StyreWeb, opplever vi det som et nyttig verktøy. 
 
Medlemsbrev er blitt sendt ut for å informere om møter og markeringer minst en gang i måneden 
til fullt betalende medlemmer. Støttemedlemmene har kun fått innkalling til årsmøtet. 
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Markeringer og møter 

• 2. juni: Markering på Jødahlsmåsan i Ullensaker i samarbeid med naboer til måsan, SABIMA, 
Naturvernforbundet, Ullensaker Venstre, Bird Life. 30 deltakere, hvorav 6 fra BKA. Linda 
Parr m.fl. holdt appell med restaureringen av måsan som krav. Senere i 2021 bevilget 
Ullensaker kommunestyre kr. 150 000 til det administrative arbeid med å komme frem til en 
avtale mellom grunneier og Felleskjøpet, som kompenserer for tapet ved at torv ikke kan tas 
ut kommersielt. Videre framdrift med restaurering er avhengig av at Ullensaker allmenning 
som eier Jødahlsmåsan, og Felleskjøpet blir enige om en slik avtale før det kan jobbes frem 
en politisk løsning.  

• 4. juni: Markering på Universitetsplassen i samarbeid med Naturstudentene. 30 deltakere 
med flere fra Drammenslaget. Marsjerte langs Karl Johan. Klimabrøl på trappen til aulaen. 
Utdeling av valgløpeseddel med støtte til de unges klimakrav. 

• 20. august: Markering på Eidsvolls plass. Delte ut valgløpesedler om miljøvennlig 
samferdsel. Noen gikk to og to på klimavandring i sentrumsgatene med plakatvest og rød 
hatt. 

• Fredag 27.8: Sykkelaksjon for klima kl. 14 og avduking av klimabrølets kunstinstallasjon kl. 
15. Lokallaget deltok i forberedelsene til begge arrangementer. Bra respons fra publikum 
langs sykkelruten fra Sannergata til Eidsvollsplass med ca 100 syklister. Avduking av 
brølofonen under ledelse av Even Nord. Fine innslag av bl.a. Dag O. Hessen, Bjørn Samset og 
Åse Kleveland. Eidsvolls plass var smekkfull. 

• 3. september: Markering i samarbeid med Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM og Changemaker. 
50 deltakere, de fleste fra BKA. Bar en syk klode på båre oppover Karl Johan med kamprop. 
Appeller ved Naja Amanda Lynge Møretrø i Changemaker og Steinar Winther Christensen. 
Kloden ble overrakt til Amund Aukrust Ap, Mathilde Tybring Gjedde H, Rasmus Hanssen 
MDG og Andreas Sjalg Unneland SV. De lovet å arbeide hardt for klima i det nye Stortinget. 

• 1. til 5. november: Klimavandringer og markeringer under klimatoppmøte COP26 ved 
Eidsvolls plass. Hver dag den uka var det medlemmer som gikk klimavandring i 
sentrumsgatene med budskap om hva Norge kunne bidra med i Glasgow. Utdeling av 
løpesedler onsdag og fredag. Stor medieinteresse med oppslag i NRK, P4 og en egen 
reportasje i avisen Journalen til Oslo Met. 

• 11. november: Framvisning av dokumentarfilm «Enhver har rett» om klimasøksmål på Vega 
Scene for våre medlemmer. Tilbudet kom i stand i samarbeid med Cato Fossum i Jack 
Filmselskap. Ca. 15 til stede på framvisningen og ettersnakk med Gaute Eiterjord. 

• 3. desember: Markering på Eidsvolls plass. 12-15 deltakere i kaldt vintervær. Utdeling av 
løpesedler om å opprettholde kollektivtilbudet i Oslo. Leketoget under juletreet på plassen 
vekket oppmerksomhet. Velfortjent klimakafé på Kaffistova i etterkant. 

• 14. januar: Klimatrefest med Miljøagentene utsatt til mars. 

• 24.-28. januar: Lunsj og lyrikk med klimablikk utsatt til 21.-25. mars. 

• 4. februar: Markering utenfor Deichman i Bjørvika. 15-20 deltakere. Delte ut samme 
løpeseddel om kollektivtilbudet som i desember. God respons. Noen sto ved basen, og noen 
gikk to og to i gatene omkring. Klimakafé på Oslo S i etterkant. 

 
Landsmøtet for hele BKA i Trondheim 2. – 3. oktober 
All ros til Trondheimslaget for et mangfoldig og interessant program, ikke minst innledning til 
nettredaktør Sverre Valen, som ser BKA som en brobygger i en tid hvor det er stadig flere 
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interessekonflikter. Det ble etterlyst mer tid til gruppearbeid. Det deltok 28 medlemmer fra vårt 
lokallag av de ca. 90 som var til stede. 
 
Etter forslag fra Oslolaget, ble det gjort følgende vedtak om fordeling av kontingenten til fordel for 
de minste lagene: Alle lokallag får som nå, 35 % av kontingenten til medlemmene som sokner til sitt 
nedslagsfelt. Grunnbeløpet på kr. 2000 (som har gått til alle lokallag), endres på to måter: Beløpet 
økes til kr. 4000 og betales kun til lokallag som mottar mindre enn kr. 25.000 i kontingentandel.   
 
Klimakaféer på zoom 
Samtidig som samfunnet åpnet opp høsten 2021, valgte vi å beholde tilbudet til medlemmene med 
klimakaféer på nett. Det ble åpnet for at medlemmer andre steder i landet også kunne delta ved at 
klimakaféene sto i BKA sin kalender på hjemmesiden. Vi har hatt 8 klimakaféer, den ene som et 
medlemsmøte om kvelden. Deltakelse har ligget på rundt 25 medlemmer. Følgende innledere har 
gjestet klimakaféene: 

• Jonas Algers fra Manifest Tankesmie med innledning 5.3: «Regjeringens klimaplan – siler 
mygg, men svelger kameler?».  

• Jan Halvor Vaag Endrerud, sentralstyremedlem i AUF, innledet om de viktige klimasakene 
som skal opp på landsmøtet I AP i april på klimakafé 9.4. 

• Per Bjørn Foros, medlem og tidligere førsteamanuensis i lærerutdanning ved NTNU, med 
innledning 7.5: «Myter og blendverk i miljødebatten» om hvordan vi lar oss forføre av 
«grønne» løsninger og teknooptimisme. 

• Nora Heyerdahl, forfatter av boka OK Boomer. Hun kalte sin innledning 11.6 for: «Sinna på 
"de voksne" - Hvordan kan generasjoner bygge bro i klimakampen?» Hvorfor snakker stadig 
flere unge om klimakrisen som en generasjonskamp? Hva kan vi gjøre for å løse krisen 
sammen? 

• Medlemsmøte med forfatter Lene Liebe Delsett. Hun innledet om kvelden 16.9 om 
naturmangfold med utgangspunkt i sin bok Brennmaneteffekten. Om BKA skal innlemme 
naturmangfold i formålsparagrafen, var tema for diskusjon etter Lenes innledning.  

• Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, holdt 
innledning 15.10 med tittel: «Utilsiktede bivirkninger. Hva vi har lært de siste 70 årene».  

• Andrew Kroglund, generalsekretær i BKA og representant for BKA og ForUM på COP26. Han 
satte resultatene i Glasgow i perspektiv i sin innledning 19.11. Steinar Winther Christensen 
supplerte med erfaringene fra 6 BKA’ere som var til stede som aksjonister. 

• Hanne Gustavsen, politisk rådgiver i Framtiden i våre hender, gjestet klimakafé 21.1.2022 
med innledningen: «Hva mener det norske folk om klima og miljø, og hva slags politiske 
tiltak er vi villige til å støtte for å redde kloden?» Hennes presentasjon tar utgangspunkt i en 
befolkningsundersøkelse FIVH gjennomførte i 2021 

 
Flere viktige saker som styret har arbeidet med 
Valgkampstrategi: Linda Parr har deltatt i valgutvalget som ble nedsatt av landsstyret. Utvalget har 
sørget for relevant dokumentasjon om partienes klimapolitikk og utarbeidet tre løpesedler til bruk 
under valgkampen. Alle lokallag fikk tilsendt plakatvester og vimpler i tillegg til løpesedlene. Se også 
omtale av markeringene 4.6, 20.8 og 3.9. 
 
Klimasøksmålet ble klaget inn til den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). BKA sendte en 
klage på egen hånd i mars 2021. Oslolaget etterlyste en mer grundig prosess der også lokallagene 
ble konsultert før klagen ble sendt. Senere har også Natur og ungdom og Greenpeace bestemt seg 
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for å sende inn egen klage. EMD har bedt om en redegjørelse fra den norske staten ifm med klagen 
fra NU og Greenpeace. BKA tilbyr seg å intervenere, altså å være hjelpepart, dersom klagen når 
fram. 
 
Klimatoppmøte COP26 i Glasgow. Andrew Kroglund var akkreditert representant i Glasgow for BKA 
og ForUM. I tillegg deltok seks BKA-aktivister. BKA bidro til et posisjonsnotat i forkant av 
toppmøtet. Det ble laget en egen løpeseddel som avslørte Norges svake klimapolitikk på flere 
områder, og dette ble trykket opp som plakat av Oslolaget. 
 
Vervearbeid. Hvordan lokallaget kan nå ut til yngre pensjonister, har vært eget tema i Oslolaget. 
Sosiale medier må brukes mer. Vi må trekke fram medlemmer fra hele det politiske spekteret og 
unngå splittende retorikk. Viktigst er å understreke vårt ansvar og bekymring for barnas framtid.  
 
Mal for skolebesøk. På bakgrunn av skolebesøk i 6. klasse som Laila Riksaasen Dahl og Linda Parr 
hadde for noen år tilbake, er det utarbeidet en veiledning til besteforeldre som vil snakke om klima 
med skoleklasser. Linda Parr, Heidi Gretland og Bjørg-Eli Rinnan fra vårt lokallag og Nina 
Weidemann fra Trondheimslaget har bidratt til veilederen. 
 
Strategidrøfting om BKAs rolle i klimakampen  Vi har ved flere anledninger det siste året drøftet 
hvilke saker vi ønsker å prioritere lokalt og sentralt og hvordan vi best når fram med våre budskap. 
Dette munnet ut i et oppslag på hjemmesiden: 
https://www.besteforeldreaksjonen.no/2022/01/generasjonsperspektivet/ 
 
Samarbeid med andre organisasjoner 
Lokallaget prioriterer høyt samarbeid med andre miljøorganisasjoner. Det gjelder både samarbeid 
om arrangementer og økonomisk støtte. Vi har et utstrakt samarbeid med: 
1. Miljøagentene. 23.10 ble det holdt et debattverksted for miljøagenter og besteforeldre på 
Sofienberg menighetshus. Gaute Eiterjord delte sine erfaringer før deltakerne fikk bryne seg mot en 
utkledd Ivan Chetwynd, som spilte klimaskeptiker. Til slutt var det reell debatt med fire 
ungdomspolitikere. Programmet slo godt an ikke minst blant de unge, og vi burde vært flere enn de 
10 barn og 6 voksne som var til stede.  
2. Natur og ungdom. Vi har hatt fortløpende kontakt med leder av NU i Oslo, Aurora Tobiassen. 
Søndag 19.9 var vi 10-12 BKA’ere som deltok på en markering på Eidsvolls plass i NUs regi der stans 
i oljeboring var tema. Den 6.11 mens klimatoppmøtet pågikk, holdt Andrew Kroglund appell på en 
markering i regi av Spire og NU. Vi tilbød å gi reisestøtte til medlemmer av NU i Oslo som ville til 
Glasgow, men fikk til vår overraskelse ingen søknader. Den nye lederen av NU, Gina Gylver, holdt et 
engasjert innlegg om hva NU skal satse på i 2022 på en lokallagssamling 7.2. 
3. Broen til framtiden. Denne viktige alliansen av miljøorganisasjoner, enkelte fagforbund, 
trossamfunn og forskere har i 2021 laget en podkastserie «Rett fram» om klimarettferdighet i snart 
5 episoder i tillegg til den årlige konferansen som finner sted 8. april 2022. Linda Parr og Gunnar 
Lingjerde har deltatt i planleggingen sammen med Andrew Kroglund og Alf Engdal fra 
Trondheimslaget. 
4. Klimabrølet. Vi kan fortsatt høre ekkoet av klimabrølet i 2019 over det ganske land, og 
berømmer initiativet til et nytt konsept i 2021 der folk sendte inn brøl som ble tatt opp i 
kunstinstallasjonen «Brølofonen». Klimabrølet er nå organisert som en stiftelse med utrolig mye 
frivillig innsats. BKA bidro i en gruppe til å engasjere godt voksne i brøl, bl.a. Pensjonistforeningen. 

https://www.besteforeldreaksjonen.no/2022/01/generasjonsperspektivet/
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Takk til Heidi Gretland, Linda Parr og ikke minst Ivar Minken som laget flere proffe videoer med 
brøl.  
5. Forum for utvikling og miljø (ForUM). BKA er medlem av ForUM som er en 

paraplyorganisasjon for organisasjoner som er opptatt av utvikling og miljø. ForUM har flere 

faggrupper som gjør seg sterkt gjeldende overfor myndighetene. Harold Leffertstra i Oslostryet 

deltar i klimagruppa og takkes for aktiv innsats. Gruppen har behandlet bl.a. EUs skjerpede 
direktiver for å nå målet om 55 % kutt i 2030, kutt i subsidier til fossilt etter oppfordring fra 
klimanettverket CAN, skrevet brev til utviklings-ministrene i Sverige, Danmark og Norge for å øke 
klimafinansiering til fattige land, laget posisjonsnotat om hva Norge bør forplikte seg til under 
COP26 og om naturbaserte klimaløsninger og sendt høringssvar til norske klimamål og 
klimaregelverksendringer. Den har også engasjert seg mot økende overdimensjonert 
motorveiutbygging som bl.a. E39. 

 
Økonomi og utstyr 
Takket være økt medlemstilgang, har lokallaget solid økonomi. Årsresultatet er på kr. 300 204, 
hvorav kr. 200 600 er kontingentbidrag fra BKA sentralt for 2021 som er mottatt i februar 2022. 
Kassabeholdning i Cultura Bank er på kr. 402 050. Nå som samfunnet har åpnet opp igjen, forventer 
vi økt utadrettet aktivitet og økte utgifter. BKA sentralt er i en prosess for å skaffe kontorlokaler. 
Det er naturlig at Oslolaget deltar i leie av en slik kontorplass. Vi har bl.a. lyst til å tilby utlån av 
klimarelaterte bøker til medlemmer. 
 
Lokallaget har etter hvert en god del utstyr. Det meste er vi så heldig å få lov til å lagre i kjelleren på 
Det Norske Teatret. Resten er oppbevart hos lederen. Det gjelder: 40 røde hatter til videre salg, ca. 
30 plakatvester, 2 tavlestativer, 3 roll-ups, 2 store bannere, 3 opphøyde plattinger som kan fungere 
som scene, en brukt sykkelvogn til transport av utstyr, vervebrosjyrer, et partytelt og et gammelt 
telt som nå er lagt ut på Finn.  
 
Konklusjon 
Til tross for pandemien, har det vært et aktivt år for lokallaget, dog med mer møteaktivitet på 
nettet enn vi kunne ønske, i stedet for fysiske møter. Vi opplever en stadig økende bevissthet i 
befolkningen om alvoret i klimakrisen vi står i nå, og som i enda større grad truer barnas framtid. 
Dette bekreftes av flere målinger. Det har kommet usedvanlig klare budskap fra FN, IEA og en rekke 
forskere om hvor mye det haster å komme i gang med både nødvendig grønn omstilling og 
tilpasning til klimaendringene som er her nå, og som kommer. Alle roper på modig politisk ledelse.  
 
Da vil BKA sin rolle fortsatt ligge i økt press på våre folkevalgte som må bruke alle mulige 
virkemidler for å kutte i klimautslipp i alle sektorer. Flere medlemmer i BKA øker presset. Vi må 
dessuten forsterke klimaalliansen som Broen til framtiden representerer der miljøbevegelsen, 
fagbevegelsen, trossamfunn og forskningsmiljøer staker ut en rettferdig kurs for flere grønne 
jobber og større klimakutt. Og kanskje aller viktigst må vi fortsatt kjempe for at de unge blir hørt i 
alle klimaspørsmål. 
 
14. mars 2022 og redigert 4.4.22 i henhold til årsmøteprotokollen 
Styret i BKA, Oslo og omegn    

 


