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Referat fra BKAs landsstyremøte på Zoom 
Mandag 9. mai 2022, kl. 10.00 – 12.00 

 

Til stede: Steinar Winther Christensen, Wenche Cumming, Øyvind Wistrøm, Yngvar A. Olsen, 

Bente M. Bakke , Bodvar Sonstad, Alf Engdal, Linda Rundquist Parr, Andrew Kroglund og 

Silvia C. Leine 

 
Sak 31/22 Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av referent 
Godkjent innkalling, saksnummer på dagsorden rettes i referatet, Silvia valgt som referent. 

På dagsorden for kommende styremøter må det oppføres at forrige referat skal følges opp. 

Oppfølging av referat fra 04.04.2022:  

Sak 18/22 Framdrift vedtekts komiteen: Alf, Linda og Steinar legger frem felles innstilling 

snarest. 

Sak 19/22 Framdrift samferdselsgruppen: det ble påpekt at gruppen ikke bruker det korrekte 

navnet på gruppen som er «samferdselsgruppen». Andrew formidler dette nok en gang til 

gruppen. 

Sak 20/22 Framdrift kampen mot Wisting: brev til ungdomspartiene er sendt. 

 

Sak 32/22 Orienteringssaker/kontornytt 

a. Økonomirapport v/Silvia: Likviditeten er god. Det er 6.229 medlemmer: dvs 380 nye 

og 315 utmeldte, dvs økning på kun 65 medlemmer siden nyttår (4.950 medlemmer + 

1.279 støtte-medlemmer). Fakturert/ikke betalt etter 2. gangs purring er 802 

medlemmer etter at årskontingenten for 2022 ble sendt ut primo februar. SW har 

hatt problemer med den manuelle remitteringen fra 17. mars til 24. april, regninger 

forble ubetalte. Det fungerer bra siden 24. april, Silvia sjekker jevnlig. Forberedelser 

til søknaden om statsstøtte er godt i gang, revisor har fått oversendt 2021 regnskapet 

den 2. mai, og får satt opp årsregnskapet i god tid innen søknadsfristen 1. juni. NB! 

Årsrapporten bør være klar så fort som mulig da det er et krav fra revisor for å kunne 

avgi revisors beretning. Siste nedlastning av FB-vervingene 28. april: 24 nye 

medlemmer. 

b. Framdrift egne lokaler v/Andrew: ForUM kan tilby BKA et cellekontor for 2 

leietakere samt lagerplass til BKA materiell, bruk av fellesrom og kopimaskin, fom 1. 

september, i Hausmannsgate 19.  

c. Framdrift informasjonsbrosjyre v/Andrew: 12.000 ex  brosjyrer er ferdigtrykket og 

11.000 ex er levert til Finn Bjørnar. Ble grønn og fin, nyttig redskap ved verving. 
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d. Presse/hjemmeside v/Andrew: BKAs hjemmeside er meget bra og må brukes aktivt. 

e. Politisk arbeid v/Andrew: Wisting-feltet har blitt fulgt opp gjennom å skrive 

høringssvar til Equinor og et høringssvar til Stortingets Energi og Miljøkomite på et 

dokument 8-forslag om moratorium på nye oljelisenser, sett i lys av Høyesteretts 

klimadom. Det har også blitt sendt et Wisting-brev til alle ungdomspolitiske 

organisasjoner. 

f. Aktuelle aksjoner v/Andrew: Mye som skjer av dette er hos lokallagene: Mange 

lokallag var fargerike innslag i 1. mai toget i år. BKA har også bistått Changemaker i 

utdeling av avisa "Verden beste nyheter", og vært med på aksjoner i forbindelse med 

Gardermoen og rullebane der, sammen med Natur og Ungdom. Det har vært seminar 

og aksjoner i forbindelse med Wisting. Det har vært åpne måter i regi av Tromsø BKA 

om Nord-Norgebanen og  Strandrydding på Karmøy. Møte med kommunens 

administrasjon i Eidsvold mht kommunens klimaplaner og valgarbeid 2023. Flere 

lokallag har skrevet og aksjonert rundt gjenbruksproblematikken. Flere lokallag har 

demonstrert og møtt opp under Fridays for Future den 22. april. 

g. Kontakten med lokallag og annet v/Andrew: Andrew var nylig på et lokallagsmøte i 

Hamar, med mer enn 30 fremmøtte, meget aktiv gjeng. Linda har fulgt opp alle 

lokallag vedr. innsending av regnskap og årsmelding. Hun har lest gjennom alle 

årsmeldinger og gitt lokallagene tilbakemeldinger, noe de satte veldig pris på. Dette 

arbeid må fortsettes neste år, fortrinnsvis av Andrew som generalsekretær, eller av 

styreleder. 

h. Andre administrative gjøremål/kontakter/oppgaver v/Silvia: De fysiske gavekortene 

(50 ex) og takkekortene (200 ex) er nå mottatt, og ble veldig fine. Gavemedlemskap 

er klart fra hjemmesiden denne uken, og nå kan giver kunne gi gaven enten via nettet 

eller egenhendig (flere har uttrykt ønske om det). Silvia sender snart det månedlige 

brevet til lokallagene med info om gavekortene, de nye brosjyrene og det nye 

handlenettet. 

i. Lokallagssamling fysisk 07.04, Linda orienterer og evaluerer: en meget vellykket 

lokallags-samling, 12 av 16 lag møtte (frafall pga sykdom samt at arrangementet var 

lagt tett opp til påskeferien). Både lokalet (gratis leie) og maten var bra. Noe rot med 

reiseregningene i etterkant av møtet. 

j. Broen til framtiden 08.04: Linda og Andrew orienterer og evaluerer: et meget 

vellykket arrangement som er viktig for BKA å delta på, og som gir stor inspirasjon i 

videre arbeid. Ikke alle påmeldte møtte opp, noe som må unngås neste gang da det 

påløper kostnader for hver deltaker. Det er satt ned en gruppe som  får erfaring med 

å planlegge Broen for å spare en del arbeid med forberedelsene. 

k. Equinors generalforsamling v/Bente: Generalforsamlingen starter kl. 16.00 den 11. 

mai. Bente drar til Stavanger. Det samme gjør Gro Nylander og Guttorm Grundt som 

også har forslag. I tillegg er de tre med på et fellesforslag. Alle tre vil begrunne sine 

forslag fra talerstolen. Bentes forslag og begrunnelser på vegne av BKA har hun 

tidligere sendt landsstyret. Bente har avtalt med Silvia Kriz at Gro og hun blir med på 

standen som lokallaget skal ha utenfor Equinors lokaler i Stavanger. Bente tar med 

ca. 200 eks. av den nye vervefolderen. 

l. EMD v/Steinar: BKAs egen klage til EMD er satt på «hold». Men klagen til NU og GP 

er tatt til videre behandling og Regjeringsadvokaten har nå gitt tilsvar. BKA har sendt 
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søknad om intervensjon til støtte for denne klage. Søknaden er innvilget og Mads 

Andenæs, Ketil Lund og Steinar arbeider nå med BKAs erklæring som må sendes til 

EMD senest 16.mai. De diskuterer saken også med Jenny Sandvik i NIM, Stortingets 

kontrollorgan. 

 

Sak 33/22 Klimasmia – framdriftsrapport v/Bodvar: Portalen foreligger i en betaversjon 

som prosjektgruppa har kode til. Portalen ble vist fram, med overskriftene: Klima og miljø, 

Samfunn og etikk, Barn og Unge, Faktaark. Faktaark er et kortfattet sammendrag av 

rapporter og lignende. Kan også brukes til løpesedler, leserinnlegg, maler ol.  Halfdan ønsker 

litt mer opplæring i hvordan legge inn i portalen. Linda og Bodvar har sendt ut forespørsel 

om støtte til engasjement av medarbeider enten som engangsbeløp eller prosjektmidler. 

Prøver først Hafslund ECO. Møte med Miljøagentene fredag 13. mai. Linda og Halfdan deltar. 

Åpner Klimasmia under Arendalsuka. Har fått låne Biblioteket. Skal invitere skoleelever. Kan 

da tegninger legges ut på nettet direkte? En smed med ambolt og slegge kommer. Prøver å 

få med Penelope Lea og Barneombudet. Prosjektgruppe vurderer ut fra Ukraina/energisaken 

når Grønnvaskingsrapporten kan legges ut i Klimasmia. 

Vedtak: Tas til etterretning. 

Sak 34/22 Arendalsuka – orientering v/Linda, samt søknad om innkjøp av messestelt: 

stand er bestilt, det er planlagt 3 møter totalt, bl.a. om Wisting. Budsjettet på kr 30.000,- 

kommer til å overholdes. Det blir klimavandringer alle dager. Det er viktig nå å få ut 

informasjon til alle BKA’ere om Arendalsuka slik at så mange som mulig kan være tilstede. 

Det jobbes med hjelp til overnatting. 

Messeteltet, slik Moss lokallag også har, vil komme på ca kr 25.000,- Kostnadene søkes 

dekket av BKAs organisasjonsfond via Agder lokallag. Teltet har 4 vegger slik at det kan 

oppbevares materiell der om natten. BKAs logo blir godt synlig og vil gi en god 

markedsføringseffekt. NB! Besteforeldrenes klimaaksjon skrives med liten «k». 

Vedtak: Søknaden av 06.05.2022 fra BKA Agder for dekning av totalpris på kr 20.760,- 

innvilges. 

Sak 35/22 Videre Facebook-verving v/Andrew: Andrew anbefaler at BKA viderefører 

annonsering via Facebook. Annonseringen bidrar til nye medlemmer og med et positivt 

økonomisk bidrag. Annonseringen er selvgående og effektiv ved annonsering for kr. 300,- 

per dag. 

Med bakgrunn i Naturvernforbundets digitale verving fra 2019-2022 har BKA testet ut digital 

verving vinteren 2021/2022 med kr 45.000,- som har gitt 399 nye medlemmer. Kostpris per 

medlem: ca 120 kroner. Vervingen er en netto inntektsgivende allerede første år. 

Det er etablert effektive rutiner for registrering av de nye medlemmene som gjøres av Silvia. 

Siden Kenneth har begynt i ny jobb i annet selskap må videre annonsering gjøres direkte fra 

BKA og ikke gjennom NNV. Alt som trengs for å starte egen annonsering for BKA, er å 

opprette en egen annonsekonto i BKAs navn som blir tilknyttet et dedikert kredittkort (bør 

også være i BKAs navn). Kenneth setter opp annonsene på samme måte som ble gjort via 
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NNV. Kredittkortet (som betalingsmiddel for annonsene) må BKA ordne, resten kan Kenneth 

ordne. Kenneth mottar ingen honorarer for å bistå oss med dette arbeidet. 

Lønnsomheten må følges opp – evaluering tas etter 3-4 måneder. 

Vedtak: BKA fortsetter sitt samarbeid med konsulent. Det settes av kr 30.000,- til videre 

verving. Det opprettes et BKA kredittkort til dette formål. 

Sak 36/22 Landsmøtet v/Andrew: Drammens-laget er godt i gang, Andrew tok en 

gjennomgang av programmet. Det var flere innspill fra styret som tas til etterretning, bl.a. 

om formålsparagrafen og strategi. BKA Drammen må sende ut snarest (ultimo mai?) 

invitasjon til årsmøtet/landsmøtet slik at medlemmene får satt av dato.  

Sak 37/22 Lokalvalg 2023 v/Andrew: Hvordan skal vi jobbe med dette? Første tanker luftes 

på basis av innspill fra Bjørghild des Bouvrie og Per Hjalmar Svae, som ønsker å påta seg et 

medansvar for dette arbeidet. Styret ser med glede på at de jobber med dette arbeidet, og 

påpeker samtidig at alle lokallag kan komme med sine egne forslag. Noen fra landsstyret må 

følge opp denne saken. Alf gir tilbakemelding om han kan påta seg denne oppgaven.  

Sak 38/22 Organisasjonsfond, kriterier og evaluering v/Andrew: Andrew har utarbeidet et 

forslag til retningslinjer hvor «kriterier» utelates, se eget dokument vedlagt til dette referat. 

Vedtak: Det korrigerte forslaget ble vedtatt og kan distribueres til lokallagene. 

Sak 39/22 Noen tanker om retningslinjer for økonomisk støtte til organisasjoner og gode 

tiltak v/Steinar: Steinar har utarbeidet et forslag til retningslinjer hvor «til ivaretakelse av 

klima og/eller natur» utelates, og støttebeløpet rettes fra kr 40.000,- til kr 25.000,- Se eget 

dokument vedlagt til dette referat. 

Vedtak: Det korrigerte forslaget ble vedtatt. 

Sak 40/22 Regler for BKAs reisevirksomhet v/Silvia: Silvia har utarbeidet et forslag til 

retningslinjer hvor «1 uke» rettes til «2 uker», og hvor diettutgifter utelates. Det vil ikke bli 

gitt kilometergodtgjørelse. Det ble vedtatt at BKA betaler klimakvoter ved flyreiser. Se eget 

dokument vedlagt til dette referat. 

Vedtak: Det korrigerte forslaget ble vedtatt. 

 

Grunnet stor saksmengde var det enighet om å fortsette styremøtet en annen dag. Sak 41 

til 44 vil derfor bli tatt opp på styremøte torsdag 19. mai, fra kl. 10.00 – 12.00. Steinar 

sender ut invitasjon via Zoom. 

 

  

 


