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Referat fra BKAs landsstyremøte på Zoom 
Torsdag 19. mai 2022, kl. 10.00 – 12.45 

(forlengelse av styremøtet den 9. mai, gjenstående saker) 
 

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 41/22 BKAs forhold til deltaking i partipolitiske sammenhenger (Steinar innleder): 
BKA mottok invitasjon per mail (27/4) til å ha stands og/eller holde hilsningstale på MDGs 

landsmøte den 6-8 mai. Bentes og Andrews tilstedeværelse og hilsningstale v/Andrew ble 

diskutert. Det var bred enighet om at BKA deltar ved invitasjon på ethvert politisk 

arrangement så sant det gir BKA anledning til å fremme sitt tverrpolitiske klimabudskap. 

Bentes forslag om å invitere oss selv til neste års landsmøter der BKA ikke er invitert, ble 

godt mottatt. 

Sak 42/22 Styreleders og daglig leders/generalsekretærs rollefordeling (Steinar innleder): 

Styreleder skal representere organisasjonen utad, med mindre annet er avtalt i samråd med 

styreleder. 

Sak 43/22 Andrews krav om avspasering (Steinar redegjør for jussen): Steinar innstiller på 

at det ikke er anledning til avspasering ifølge arbeidsavtalens pkt 8. Det øvrige styret sier seg 

uenig i dette og vil si ok til avspasering uavhengig av stillingsbeskrivelsen og jussen i 

arbeidsmiljøloven.  

Sak 44/22 Utkast til endrede vedtekter. Innstillingsvedtak fra styret til landsmøtet: 

betegnelsen «organisasjon» skal brukes om BKA. Både forslaget fra vedtekts gruppa og fra 

landsstyret fremstilles på landsmøtet. Landsstyrets kommentarer: § 2, pkt 1: OK, pkt 2, 

første setning: «og tap av natur» strykes, pkt 3: OK. § 4: OK. §7: OK. § 8: OK første avsnitt, 2. 

avsnitt vedr. signaturrett strykes. § 10: styrets flertall innstiller på å beholde dagens ordning 

med tale- og stemmerett for fremmøtte medlemmer. § 11: begge punktene utgår. Riktig 

ordbruk: Årsmelding, årsregnskap og budsjett skal godkjennes, ikke behandles. § 15: 

ordlyden skal endres til: «Dersom BKA blir oppløst, skal organisasjonens overskytende midler 

tilfalle tilsvarende godkjent formål». 

Sak 45/22 BKAs mål- og strategiarbeid frem mot årsmøtet: hva er våre hovedsatsninger? 

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Alf, Øyvind og Wenche som utarbeider en 

handlingsplan som legges frem på landsmøtet. 

Sak 46/22 Internasjonalt samarbeid v/Andrew: Andrew orienterte om opprettet kontakt 

med besteforeldre-nettverket. Ønskelig med samlingsmøte i Norge, men tidligst i 2024. 
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Sak 47/22 Kontakten med ICAN etter Birthe Nielsen: Linda spør Toril Jenssen.  

Sak 48/22 Støtte fra BKA til Førdefjordens aksjonister: Steinar tar kontakt med Gina 

Gylver/NU for å høre hva slags støtte de trenger. 

Sak 49/22 Klage til Kringkastingsrådet vedr. NRKs klimadekning: Linda ber Oslostyret 

vurderer på nytt om de vil klage om NRKs klimadekning. Vil de klage, lager de utkast som 

landsstyret kan vurdere å sende. 

Sak 50/22 Rapport fra kurs om politisk påvirkning og hvordan «øke» vår påvirkning: Linda 

informerte om et meget godt og viktig kurs i regi av Frivillighet Norge som hun deltok på nå 

nylig. Pga liten tid igjen på styremøtet, ble dette punktet noe amputert, men Linda 

poengterte at det er viktig at BKA er med i Frivillighet Norge. BKA kan gjerne foreslå 

kandidater til å sitte i komitéer som utarbeider offentlige utredninger NOU. Landsstyret bør 

prioritere å følge nøyere med på arbeid i Stortinget med tanke på innspill og møter med 

stortingsrepresentanter. Forslag om at Steinar eller Bodvar kontakter stortingspresidenten 

om møte jf. hans generelle invitasjon etter XR aksjon. 

Sak 51/22 Eventuelt:  

- ForUMs fremlagte leiekontrakt i Hausmannsgate 19 ble godkjent. Oslo-laget vil 

muligens bruke lokalet og dermed kunne bidra økonomisk til leieavtalen på kr 4.000,- 

per måned. 

- Profilbildet på hjemmesiden bør endres, Silvia tar kontakt med Halfdan for å lage et 

prøvebilde hvor frontbildet på den nye brosjyren (jordkloden og hender) brukes. 

 

Neste styremøte blir mandag 13. juni kl 10.00 – 12.00 

 

  

 


