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Referat fra BKAs landsstyremøte på Zoom 
Mandag 13. juni 2022, kl. 10.00 – 12.45 

 

 

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 

Godkjent innkalling, dagsorden, Silvia valgt som referent, gjennomgang/oppfølging av vedtak 

fra forrige møte 9. og 19. mai 2022: 

Sak 47/22 Kontakten med ICAN etter Birthe Nielsen: Linda har spurt Toril Jenssen, som 

trenger betenkningstid. 

Sak 48/22  Støtte fra BKA til Førdefjordens aksjonister: Steinar har ikke fått tak i Gina 

Gylver/NU, skal prøve igjen. 

Sak 49/22 Klage til Kringkastingsrådet vedr. NRKs klimadekning: Linda har gitt beskjed til 

Oslostyret om å lage et utkast, men har ikke fått noe tilbakemelding ennå. 

Sak 51/22 Eventuelt: Profilbildet på hjemmesiden bør endres: Silvia har vært i kontakt med 

Halfdan som jobber med saken. Han skal i møte med Frameworks kommende uke, og vil 

komme med grundigere orientering til styret etter dette. Bente tar kontakt med Halfdan for 

å be om å få flere bilder på hjemmesiden av aksjonerende folk fremfor bygninger. 

 

Sak 52/22 Orienteringssaker/kontornytt 

a. Økonomirapport v/Silvia: Likviditeten er god. Det er 6.283 medlemmer per 

10.06.2022: 442 nye og 322 utmeldte, dvs økning på 120 medlemmer siden nyttår 

(5.004 medlemmer + 1.279 støtte-medlemmer). Fakturert/ikke betalt etter 2. gangs 

purring er 770 medlemmer. Siste nedlastning av FB-vervingene var 28. april med 24 

nye medlemmer. Vi venter på eget BKA bankkort for å igangsette videre FB verving. 

Silvia har tilbudt seg å bruke sitt eget MC kort i påvente av BKA kortet, noe som ble 

akseptert av styret. 

b. Søknad Miljødirektoratet v/Andrew: søknaden vedr. statsstøtte for 2021 ble sendt 

inn før fristen 01.06.2022 

c. Framdrift egne lokaler v/Andrew: BKA har underskrevet leiekontrakt for et 

cellekontor for 2 leietakere samt egen lagerplass til BKA materiell, bruk av fellesrom 

og kopimaskin, fom 1. september, i Hausmannsgate 19. BKA Oslo vurderer bruk av 

samme lokaler mot en avtalt kompensasjon til BKA sentralt. 
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d. Presse/hjemmeside/verving v/Andrew: BKAs hjemmeside er meget bra. Avis-innlegg 

i forkant av LO-kongressen. Inkludert med andre organisasjoner. Innlegg om norske 

utslippskutt og norsk samferdselspolitikk. Aktuelle kommentarer på hjemmesiden. 

Mye om tog og samferdsel på hjemmesiden. 

e. Politisk arbeid v/Andrew: Brev til Klima- og miljødepartementet – innspill ift norske 

klimamål; mange av våre innspill ble også brukt av ForUM. Brev til 

Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet 

med innspill til prioriteringer i nasjonalbudsjettet. Brev til regjeringen om investor-

stat tvisteløsninger, sammen med 9 andre organisasjoner. Også publisert som 

kronikk. 

f. Aktuelle aksjoner v/Andrew: stor BKA demonstrasjon foran LO kongressen med god 

mediedekning, BKA Eidsvoll med aksjon 2. juni på Verdens myrdag med besøk til 

Tretjernsmyra,  Tromsø med møte om Wisting, Stavanger med stor gjenbruksfestival. 

g. Evaluering av arbeidet rund Equinors generalforsamling 11. mai v/Bente: det var 

kun BKA’ere som demonstrerte utenfor Equinor, til gjengjeld var de godt synlige. Det 

var flere på talerstolen (Gro Nylander, Guttorm Grundt og Bente). I tillegg var de tre 

med på et fellesforslag fremlagt av Even Bakke. Bente bemerket at det var null 

interesse fra rikspressen – må prøve å få rikspressen mer interessert neste år.  

h. Broen til framtiden, videre arbeid v/Linda: som allianse er Broen i år 10 år. Det 

jobbes med å få til en tilleggskonferanse: et politisk verksted, hvor ledere for alle 

organisasjoner tilknyttet Broen blir invitert til konferanse i september. Innbydelsen 

kommer muligens før sommeren. 

i. Arendalsuka, fremdrift v/Linda: BKA har egen stand hele uken med eget telt, og 

holder to store møter: onsdag 17. august lanseres Grønnvaskingsrapporten, torsdag 

18. august åpnes Klimasmia. Leder av Changemaker holder en appell. Verksted for 5.-

7. klassinger, hvor de lager klima og miljøplakater, på biblioteket. Onsdag blir den 

Røde dagen i Arendal. Da oppfordres BKAere til å farge byen «BKArød», med røde 

hatter og plakatvester i form av Klimavandring i gatene - to og to. Viktig: Løpesedler 

må ikke deles ut i gatene, kun på vår stand. Andrew orienterte om Grønnvaskings-

rapporten hvor det nå leses korrektur på det første utkastet. Trykkes opp som hefte, 

til budsjettert kostnad på kr 15.000,- Miljøagentene skal ikke til Arendal, men de 

oppfordrer Miljøagenter i Arendalsområdet til å stille opp. 

j. Klimasmia, fremdrift v/Bodvar: den digitale portalen er snart lanseringsklar. Jobber 

med Faktaark: kortfattet oppsummering av klimasaker, som f.eks. Wisting. Innføring i 

forskjellige tema, har flere på beddingen. Grønnvaskingsrapporten er snart klar og 

lanseres under Arendalsuka. Har ikke fått napp ennå på sponsing. 

k. Landsmøte, framdrift v/Andrew: har fått flere gode innspill på personer til 

årsmøtekorps. Silvia, sammen med sekretæren i BKA Drammen, Eli Kvarme, blir 

referenter. Petter Gulli er invitert til å holde foredrag, vil gi endelig svar innen utløpet 

av juni.  

l. Togseminar til høsten v/Andrew: Thor Bjørlo inviteres til å holde et innlegg under 

landsmøtet om det omfattende arbeidet BKAs jernbanegruppe jobber med. Et 

seminar om samme tema planlegges senere på høsten, på Litteraturhuset. 

m. EMD v/Steinar: BKA har sendt støtteerklæring som intervenerende part til støtter for 

klagerne, Greenpeace og NU. Godt samarbeid med NIM vedr. erklæringen. 
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Sak 53/22 Regnskap 2021 (avrundede tall) v/Silvia  

Årsregnskapet 2021 er nå klart, med et stort underskudd. Det er to hovedgrunner til dette, 

den første er revisors valg av teknisk regnskapsføring, den andre at det har blitt større 

aktivitet etter pandemien: 

Det store underskuddet på nærmere kr 870.000,- skyldes i stor grad at revisor har 

kostnadsført andel kontingenter til lokallag for 2020 på kr 550.000,-  i 2021, det året det ble 

utbetalt. Dette har blitt gjort for at kontingent skal bli riktig i fremtiden. For 2022 regnskapet 

er andel kontingent til lokallag på kr 570.000,- avsatt i 2021 regnskapet og vil derfor ikke 

dukke opp i 2022 regnskapet. 

Underskuddet er også et resultat av stor økning i administrasjonskostnader (fra 420.000 til 

940.000, hvorav IT kostnader på 125.000, innleide tjenester på 750.000), 

profilering/markedsføring (45.000 til 150.000, hvorav profileringsplagg på 64.000 og 

trykksaker på 77.000), medlemsmøter (fra 63.000 til 170.000, hvorav årsmøtekostnader på 

125.000) og andre driftskostnader (fra 75.000 til 200.000, programvare, revisjonshonorar, 

gaver og støtte til prosjekter). Den store økningen av disse kostnadene skyldes større 

aktivitet igjen etter pandemien.  

Revisor har gjort oppmerksom på at kontingenter innbetalt fra oktober til desember og som 

gjelder for hele neste år, blir dobbelt-betalt som andel for lokallagene. For 2021 er det kr 

72.000,- som lokallagene har fått sin andel av i 2021, men de får samme andel også i 2022 da 

medlemmene er registrert frem til 31.12.2022. Det vil i prinsippet si at lokallagene får noe 

mer utbetalt enn de avtalte 35%. For 2020/2021 var andelen langt høyere da det var en stor 

medlemsvekst fra september og ut året.  

Vedtak: Tas til etterretning. Lokallagenes andel bør føres fram til en beslutning i et senere 

møte. 

 

Sak 54/22 Budsjett 2023 v/Silvia: Det ble en gjennomgang av diverse poster, uten ønske om 

endringer.   

Vedtak: Tas til etterretning og fremmes for årsmøtet. Inkluderes i innkallingen til årsmøtet. 

 

Sak 55/22 Årsmøtet/landsmøtet foreslås flyttet fra høstparten til vårparten v/Silvia og 

Andrew: For å få bedre styring og for å være på linje med andre organisasjoners praksis bør 

fremtidige årsmøter/landsmøter legges til vårparten, forslagsvis innen utgangen av april. 

Vedtak: forslaget legges frem som en orienteringssak på årsmøtet. 

 

Sak 56/22 Reisestøtte for deltakere til årsmøtet/landsmøtet i september v/Silvia: Skal det 

deles ut reisestøtte fra BKA sentralt, og hvis ja: hvor mye skal hver deltaker få? 

Vedtak: det skal deles ut reisestøtte inntil kr 1.200,- til de deltakere som søker om dette. 

Lokallagene oppfordres til å bidra med eventuelle suppleringer av reisekostnader. 
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Sak 57/22 Arrangørstøtte på kr 85.000 kroner til Drammen lokallag for årsmøte/landsmøte 

må vedtas formelt, og formålet med støtten må presiseres v/Silvia 

Vedtak: Arrangørstøtte på kr 85.000 utbetales til Drammen BKA for å arrangere BKAs års- og 

landsmøte 2022. 

 

Sak 58/22 Skal deltakerne på års/landsmøtet få et BKA handlenett i gave fra BKA sentralt? 

v/Silvia  

Vedtak: Alle deltagere (ca 100 personer) får et handlenett i gave. 

 

Sak 59/22 Resolusjonsforslag til landsmøtet:  I forbindelse med at det i år er 50 år siden 

Miljøverndepartementet ble opprettet, har Sigrid Nesje, Sigmund Hågvar og Halfdan Wiik 

fremmet en resolusjon. 

Vedtak: Resolusjonen legges frem på landsmøtet. 

 

Sak 60/22 Videre strategiarbeid v/Linda 

Det ble på siste landsstyremøte bestemt at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 

Alf, Øyvind, Wenche, Andrew og Linda som utarbeider en handlingsplan som legges frem på 

landsmøtet. Linda har sendt styret et forslag til førsteutkast av handlingsplanen. 

Under møtet kom det mange innspill til dette førsteutkastet, Linda noterte ned. Dette er så 

omfattende tema at det ble avtalt et eget strategimøte fredag den 24. juni kl 10.00 på Zoom 

(Silvia behøver ikke delta). Bente har sagt seg villig til å lese korrektur på den endelige 

handlingsplanen. 

  

Sak 61/22: Personalsak 

Vedtak: Det ble stemt over et forslag fra Steinar. Resten av styret stemte imot forslaget. 

Steinar trakk seg derfor som styreleder med umiddelbar virkning. 

 

 

Neste styremøte holdes mandag 22. august kl 10.00.  

Dette blir et fysisk styremøte, Andrew finner et egnet lokale. 

 

  

 


