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 1 Innledning 
 
På årsmøtet oktober 2021 ble det observert manglende samsvar mellom formålsparagrafen i 
vedtektene og Formålserklæringen av 2015 og det var uklart hvilken foreningsrettslig status 
formålserklæringen hadde. Gjeldende vedtekter er Vedlegg 1.  
 
Videre var det behov for justeringer i vedtektene som følge av vekst i lokallag, ansettelse av ny 
generalsekretær etc. Det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i mandat å lage forslag til 
endringer i vedtektene, samt ta stilling til formålserklæringen. Mandatet er gjengitt i Vedlegg 2 
nedenfor.  
 
Arbeidsgruppen har bestått av Halfdan Wiik, Nina Weidemann, Knut Jonas Espedal, Yngvar Olsen, 
Mette Borchgrevink (leder). Vi har hatt arbeidsmøter på Zoom hver uke i tiden 3.1-24.2.2022. 
Gruppen har kommet til enighet om alt, med ett unntak, hvor et mindretall vil fremme et forslag om 
tillegg til § 8 om Landsstyret. 

2 Om dette dokumentet  
 
I dette notatet har vi gjennomgått vedtektene paragraf for paragraf.  
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Gjeldende vedtekter er angitt med sort tekst. Tekst som er i rødt er forslag til ny tekst. Tekst som er 
flyttet til et annet sted enn der det sto, er også markert med rødt. Tekst som er foreslås tatt ut eller 
flyttet, er tatt ut. 

3 Vedtektenes § 1  

«Foreningens navn er: Besteforeldrenes klimaaksjon. Heretter benevnt BKA. Foreningen ble stiftet 
28.04.2012.» 

Ingen endringer foreslås.   

4 Vedtektenes § 2 Formål 
 

4.1 Vedtekter pr. 2021:  

§ 2 pr. 2021 lyder: «§ 2 Formål.  

BKA er et landsdekkende tverrpolitisk nettverk som ser den globale oppvarmingen som en etisk 
utfordring og et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene. Det krever at Norge både 
hjemme og ute reduserer avhengigheten av olje, gass og kull og legger om til redusert og mer klima- 
og miljøvennlig energibruk. BKA mener Norges viktigste bidrag til en internasjonal avtale om 
utslippsreduksjon er å gå foran som eksempel på at rike land både kan og må redusere mest. « 

4.2  Arbeidsgruppens forslag til ny formålsparagraf 
 
«BKA er en tverrpolitisk forening som setter framtida for barn og unge først. Vi støtter de unge i 
deres kamp for et levelig miljø på kloden. Den menneskeskapte globale oppvarmingen er en etisk og 
eksistensiell utfordring, et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og global solidaritet. 
 
BKA vil påvirke opinion og politiske beslutninger og arbeider for omfattende kutt i utslipp av 
klimagasser. Norge må gå foran som eksempel på at rike land kan og må kutte mest. Fossil energi må 
utfases raskest mulig. Samtidig må vi ta vare på natur og biologisk mangfold. Videre forbruksvekst må 
erstattes av nøkternhet og ressurssparing.  
 
BKA krever at Grunnloven § 112 blir tatt på alvor: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til 
en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en 
langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» 
 
Merknad: Denne paragrafen er bygget helt om, og vi gjengir derfor teksten i sin helhet, i stedet for å 
tilpasse den til den gjeldende teksten.  
 

4.3  Hva skal skje med Formålserklæringen av 2015? 
 
Arbeidsgruppen er enige om at Formålserklæringen bør avvikles og heller erstattes av et 
prinsipprogram, handlingsprogram, strategiprogram eller lignende. Det skaper forvirring å ha to 
formålserklæringer, med en er formålsparagraf i vedtektene og en særskilt formålserklæring med 
uklar foreningsrettslig status. 
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5 § 3 Juridisk person 
 
§ 3 lyder slik i dag, og vi foreslår ikke endringer.  

«§ 3 Juridisk person  

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for 
gjeld.» 

6 Medlemskap – vedtektenes § 4 og 5 
 

6.1 BKAs vedtekter om medlemskap 

Dagens § 4 lyder: «§ 4 Medlemskap  

Besteforeldrenes klimaaksjon er åpen for alle engasjerte personer fra hele besteforeldre- 
generasjonen, og for støttemedlemmer over 16 år. Den som ønsker å bli medlem må støtte 
foreningens formål. De som har betalt kontingent (for sin kategori/henholdsvis fullt medlem og 
støttemedlem) i inneværende år og/eller året før er medlemmer. Støttemedlemmer har samme 
stemmerett og valgbarhet som øvrige medlemmer. « 

Dagens § 5 lyder: Stemmerett og valgbarhet  

«Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.» 

6.2 Medlemmer som ikke har betalt kontingent – hva med de som blir syke? 
 
I BKA har vi eksempler på at medlemmer er blitt svekket av alder og sykdom og derfor ikke har betalt 
kontingenten.  
 
Ved et benkeforslag kom følgende setning inn i vedtektenes § 4 i 2018: «De som har betalt 
kontingent (for sin kategori/henholdsvis fullt medlem og støttemedlem) i inneværende år og/eller 
året før er medlemmer.» 
 
Dette er inspirert av reglene om statsstøtte. BKA kan bare kreve statsstøtte for medlemmer som 
oppfyller kravene i forskriftens § 6, og her kreves at medlemmet har betalt kontingent for 
beregningsåret. BKA har oversikt over betalende medlemmer, og bruker kun de betalende  som 
grunnlag for søknad om statsstøtte.  
 
Dette betyr imidlertid ikke at BKA må stille krav om betaling for å beholde personen som medlem. 
Det kan oppleves som brutalt om eldre medlemmer som får slike problemer blir kastet ut.  
 
Etter vår vurdering, kan vi ikke se problemer med å la syke og svekkede medlemmer får beholde 
medlemskapet sitt. Dette forutsetter selvsagt at de personene som ikke har betalt, holdes utenfor 
beregningsgrunnlaget for søknad om statsstøtte. Det er opplyst at dette ikke medfører praktiske 
problemer og at man bare har søkt statsstøtte for betalende medlemmer. 
 
Arbeidsgruppen anbefaler at setningen i vedtektenes § 4 om betaling tas ut. 
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Kontingentbetaling bør imidlertid være en forutsetning for stemmerett etc, og vi foreslår dette 
presisert i § 5 se pkt 6.5 nedenfor. 
  

6.3 Støttemedlemskap 
 

6.3.1. Forskriftens krav til medlemskap 
 
Forskriften1 krever at medlemskap som skal gi rett til statsstøtte innebærer at alle medlemmer, også 
støttemedlemmer, har alle medlemsrettigheter og nevner uttrykkelig «stemme-, møte-, tale- og 
forslagsrett og rett til å la seg velge som representant.»  
 

6.3.2. Rettigheter som medlem og støttemedlem  
 
BKAs vedtekter § 5 sier at alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 
Meningen har vært å gi fulle rettigheter. Dersom dette skal gjelde støttemedlemmer bør det sies 
uttrykkelig. For å unngå tvil mht forskriftens krav, anbefales å ta inn et tillegg i vedtektenes § 5, om at 
både medlemmer og støttemedlemmer har fulle demokratiske rettigheter, se nedenfor. Dette er 
viktig for å sikre at statsstøtten beregnes ut fra både medlemmer og støttemedlemmer.  
 
I tillegg er tekst om stemmerett og valgbarhet flyttet fra § 4 til § 5, hvor det passer bedre 
systematisk. 

 

6.4. Æresmedlemmer 
 
Naturvernforbundet har vedtektsbestemmelse om æresmedlemmer og arbeidsgruppen anbefaler 
årsmøtet å vurdere et tillegg til § 4, se pkt 6.5. nedenfor. 
 

6.5. Forslag til endring i §§ 4 og 5: Medlemskap og stemmerett og valgbarhet 

Forslag til tillegg, se rød tekst:  

§ 4 Medlemskap  

Besteforeldrenes klimaaksjon er åpen for alle engasjerte personer fra hele besteforeldre- 
generasjonen, og for støttemedlemmer over 16 år. Den som ønsker å bli medlem må støtte 
foreningens formål.  

Personer som har gjort en fortjenestefull innsats for å fremme BKAs formål, kan utnevnes til 
æresmedlem. Slik utnevning foretas av landsmøtet etter enstemmig innstilling fra landsstyret.» 

 

 

 
1 Forskrift om tilskudd til frivillige klima- og miljøorganisasjoner samt klima- og miljøstiftelser av 11.6.2021 nr 1928§ 6 
annet ledd har krav til hva som skal til for at medlemskap skal gi rett til statsstøtte  
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§ 5 Stemmerett og valgbarhet  

«Alle medlemmer og støttemedlemmer har stemme-, møte-, tale- og forslagsrett og rett til å la seg 
velge som representant, og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Dette forutsetter at medlemskap er 
betalt.» 

7 § 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse  

Arbeidsgruppen foreslår følgende tillegg til § 7, se rød tekst. Dette gir årsmøtet rett til å innvilge 
honorar til styreleder. Dette er også fulgt opp i § 11 med forslag om et tillegg som nytt nr 8. 

«Tillitsvalgte arbeider frivillig og skal ikke motta honorar for sine verv. Styreleder kan gis honorar, 
dersom årsmøtet bestemmer det.» 

8 § 8 Landsstyret.  
 

8.1  Vedtekt § 8 pr. 2021: 

«Foreningens arbeid ledes av et landsstyre på 8 – 10 personer. Landsstyremedlemmer velges på 
årsmøtet for 2 år. Halvparten av Landstyrets medlemmer er på valg hvert år. Styreleder velges 
separat for 1 år. 
Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, kasserer og sekretær. Det føres referat fra 
styremøtene.  

Landsstyret skal: 
1. Lede foreningens daglige drift. 
2. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
3. Fremlegge budsjettforslag for årsmøtet 
4. Lage årsmelding. 
5. Administrere foreningens økonomi og avlegge regnskap for årsmøtet  

6. Etter behov oppnevne arbeidsgrupper/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for 
disse.  

Representere foreningen utad.  

Landsstyret skal holde møte når lederen eller et flertall av landsstyremedlemmene ber om det. 
Landsstyret er beslutningsdyktig når et flertall av landsstyrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes 
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.» 

8.2 Paragraf 8 forslag endret tekst 
 
«Foreningens arbeid ledes av et landsstyre på 8 – 10 personer. Landsstyret er foreningens øverste 
organ mellom årsmøtene, og skal ha en rimelig geografisk og kjønnsmessig balanse. 
Landsstyremedlemmer velges på årsmøtet for 2 år. Halvparten av landsstyrets medlemmer er på valg 
hvert år. Styreleder velges separat for 1 år.» 
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Et mindretall av gruppen foreslår følgende tillegg: 
 
«Hvert lokallag nominerer en kandidat til landsstyret. Styret settes sammen basert på utvalgte 
kandidater fra lokallagene. Kravet om nominasjon fra lokallagene kan fravikes dersom hensynet til 
antall, geografi eller kjønn tilsier det.» 
 
Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, kasserer og sekretær. Det føres referat fra 
styremøtene. 

Landsstyret skal: 

1. Lede foreningens daglige drift. Dersom generalsekretær er ansatt, skal generalsekretæren stå 
for den daglige drift av foreningen og følge de retningslinjer og pålegg som årsmøtet eller 
landsstyret har gitt. Generalsekretærens fullmakt omfatter ikke saker som etter foreningens 
forhold er av uvanlig art eller av stor betydning 

2. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
3. Fremlegge budsjettforslag for årsmøtet  
4. Lage årsmelding. 
5. Administrere foreningens økonomi og avlegge regnskap for årsmøtet. 
6. Etter behov oppnevne arbeidsgrupper eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse.  
 

Landsstyret representerer foreningen utad og har signaturrett for foreningen. Styrets leder og 
generalsekretær har signaturrett hver for seg (alene). To landsstyremedlemmer har også signaturrett 
i fellesskap. Landsstyret og årsmøtet kan når som helst tilbakekalle signaturretten.   

Landsstyret skal holde møte når lederen eller et flertall av landsstyremedlemmene ber om det. 
Landsstyret er beslutningsdyktig når et flertall av landsstyrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes 
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.»  

8.3 Merknader til forslag til ny tekst i § 8 første ledd  - to alternativer 

Vi har funnet grunn til å presisere at «Landsstyret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene., 
og dette er et tillegg til første avsnitt.  

Arbeidsgruppen er enige om alle foreslåtte endringer i § 8, med unntak av forslag til endringer i 
første avsnitt, som gjelder forholdet mellom landsstyret og lokallagene. Her ønsker et mindretall i 
arbeidsgruppen å legge forslag om et tillegg til første avsnitt i § 8. Tilleggene er markert med rødt: 

«.... Hvert lokallag nominerer en kandidat til landsstyret. Styret settes sammen basert på utvalgte 
kandidater fra lokallagene. Kravet om nominasjon fra lokallagene kan fravikes dersom hensynet til 
antall, geografi eller kjønn tilsier det.» 

Arbeidsgruppen ser at det er argumenter både for og imot tilleggsforslaget og oppsummerer 
argumentene nedenfor. Arbeidsgruppen vil overlate til årsmøtet å velge alternativ. 
 
Argumenter for tillegget:  

• En forutsetning for å få statsstøtte er at BKA er demokratisk oppbygd. Organisasjonen bør 
derfor tilstrebe å bli mer demokratisk. I dag føler lokallagene at de ikke har særlig innflytelse 
på hva som blir vedtatt av landsstyret. Landsstyret vet heller ikke nok om hva som foregår i 
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lokallagene. Dette kan forbedres ved at lokallagene har mulighet til å få inn sin representant i 
landsstyret. 

• En representant som er valgt av lokallaget vil kunne fremme lokallagets synspunkter i 
landsstyret. En representant som ikke er valgt av et lokallag vil kun stå for sine egne 
synspunkter i landsstyret. 

• Lokallagene er ryggraden i BKA. Der sitter mange flinke folk som kan bidra med store 
ressurser til organisasjonen. Hvis lokallagene ikke føler seg sett i organisasjonen vil de gradvis 
miste interesse for å delta i organisasjonsarbeidet. 

• En bestemmelse om at valg av medlemmer til landsstyret skal være basert på forslag fra 
lokallagene vil muligens kunne ha en mobiliserende effekt. 

 
Argumenter mot tilleggsforslaget:  

 
• Valgkomitéen velges blant folk som kjenner organisasjonen godt og har stor tillit. Den bør stå 

fritt til å vurdere kandidater til landsstyret, og bør kunne vurdere alle forslag, ikke bare fra 
lokallag. Årsmøtet må også åpne for benkeforslag. 
 

• Medlemmene av landsstyret er hele organisasjonens og alle medlemmers tillitsvalgte. De bør 
ikke se på seg selv som representanter for et lokallag 
 

• BKA er en umoden organisasjon med litt tilfeldig etablering av lokallag. Mange medlemmer er 
ikke tilknyttet noe lokallag. Hvis landsstyret skal speile bredden i hele organisasjonen, må 
valgkomitén stå fritt, selv om den naturligvis tar imot og vurderer alle forslag.  

 

8.4 Merknader til forslag til andre endringer i § 8 – annet ledd  

Også her er foreslått ny tekst i rødt, som følge av at vi nå har generalsekretær, det er også behov for 
bestemmelser om signaturrett.  

9 § 9 Lokale lag og grupper  

Vedtekter pr. 2021:  

«Det kan etableres to typer lokale lag/grupper.  

A Organiserte lag/grupper med formelt rapporterings og regnskapsansvar. Disse gruppene får tildelt 
midler etter vedtatt fordelingsnøkkel. De kan også søke ekstra midler ved behov.  

B Løsere lag/grupper uten lokalt styre- og regnskapsansvar. Disse grupper kan søke midler ved 
behov.  

Lagene/gruppene må arbeide i henhold til foreningens formål og vedtekter. Lokale lag og grupper 
konstituerer seg selv og står fritt når det gjelder aktiviteter, profil og valg av samarbeidspartnere. 
Oppretting av lag skal godkjennes av landsstyret. « 

Arbeidsgruppen har ikke forslag til endringer i § 9. 
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10 § 10 Årsmøte  
 

10.1 § 10 lyder pr. 2021 slik:  

«Årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av september måned, er foreningens høyeste 
myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene 
og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag (herunder endringsforslag til vedtekter) som skal 
behandles på årsmøte, skal være mottatt av landsstyret senest 4 uker før årsmøte. Fullstendig 
saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøte.  

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å 
være til stede. Det er bare medlemmene som kan fremme forslag og som er stemmeberettiget. 
Stemmegivning kan ikke skje etter fullmakt. Vedtak fattes ved alminnelig flertall av avgitte stemmer. 
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 4 uker 
før årsmøte. Øvrige saker kan behandles og avgjøres på årsmøte når 2/3 av de fremmøtte krever det. 
Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. Årsmøtet velger dirigent og 
referent og to personer til å underskrive referat/protokoll. Dirigenten leder møtet. « 

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Det er bare medlemmene 
som kan fremme forslag og som er stemmeberettiget. Stemmegivning kan ikke skje etter fullmakt. 
Vedtak fattes ved alminnelig flertall av avgitte stemmer. Årsmøtet kan bare behandle forslag om 
vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 4 uker før årsmøtet. Øvrige saker kan behandles 
og avgjøres på årsmøtet når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i 
forbindelse med godkjenning av sakslisten. Årsmøtet velger dirigent, referent(er) og to personer til å 
underskrive referat/protokoll. Dirigenten leder møtet.» 
 

10.2 Forslag til endringer i § 10 Årsmøtet 

§ 10 pr. 2021 er sort tekst, rød tekst er forslag til endringer, tekst som ikke er med er strøket.  

«Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av 
september måned.  Årsmøtet innkalles av styret med minst to måneds varsel direkte til 
medlemmene. Utsending av innkalling, saksliste og vedlegg kan skje elektronisk. Forslag (herunder 
endringsforslag til vedtekter) som skal behandles på årsmøtet, skal være mottatt av landsstyret 
senest fem uker før årsmøtet.  

Fullstendig saksliste, årsmelding og utdrag av reviderte regnskap for foregående år, innstilling fra 
valgkomiteen og innkomne forslag med innstillinger skal være tilgjengelig for medlemmene senest to 
uker før årsmøtet.  

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.  

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet, og har tale- og forslagsrett. Bare utsendinger fra lokallag 
samt tillitsvalgte har stemmerett.  

Utsendinger fra lokallag til årsmøtet velges fra lokallag i kategori A (paragraf 9 A).  
 
Beregningsgrunnlag er antall betalende medlemmer pr. siste årsskifte.  
 
Antall utsendinger fra hvert lokallag beregnes slik:  
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• Alle lokallag, uavhengig av medlemstall, har stemmerett for to representanter til årsmøtet 

• For hvert 100 medlem gir ytterligere en stemmerett, begrenset oppad til totalt 10 stemmer  
 
Generalsekretær og revisor har møte- og talerett i årsmøtet, generalsekretæren har også 
forslagsrett. 

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Stemmegivning kan skje 
etter fullmakt. Vedtak fattes ved alminnelig flertall av avgitte stemmer. Årsmøtet kan bare behandle 
forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest fire uker før årsmøtet. Øvrige saker 
kan behandles og avgjøres på årsmøte når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare 
tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. Årsmøtet velger dirigent og referent og to personer 
til å underskrive referat/protokoll.» 

Merknad fra arbeidsgruppen:  

Arbeidsgruppen foreslår en kvoteringsordning for å sikre rimelig representasjon fra lokallagene.  

Arbeidsgruppen foreslår å utelate regelen om at stemmegivning ikke kan skje ved fullmakt. Som følge 
av forslaget om nye regler for max antall stemmer pr. lokallag på årsmøtet er det ikke behov for 
denne regelen, det bør derfor være mulig å bruke fullmakt.  

Øvrige tillegg er endringer av redaksjonell art eller som følge av at BKA nå har generalsekretær. 

11 § 11 Årsmøtets oppgaver  
 

11.1 Pr. 2021 lyder § 11 slik:  

«Årsmøte skal: 
1. Behandle årsmelding 
2. Behandle revidert regnskap 
3. Behandle innkomne forslag 
4. Fastsette vedtekter 
5. Fastsette kontingent samt fordeling av kontingent                                                                                     
6. Vedta budsjett 
7. Velge:  

a) styreleder for 1 år 
b) styremedlemmer for 2 år 
c) valgkomite, 3 medlemmer for 1 år.  

Fra 2014 skal regnskap revideres.  

I tillegg til at årsmøte skal behandle formelle årsmøtesaker, skal det settes av tid til å ha en avdeling 
med faglig innhold, drøftinger og strategiske diskusjoner. 
Lokallaget, som arrangerer årsmøtet, har ansvar for planlegging og gjennomføring av en slik avdeling.  
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11.2 Forslag til endring i § 11:  
 
«Årsmøte skal: 
1. Behandle årsmelding 
2. Behandle revidert regnskap 
3. Behandle innkomne forslag 
4. Fastsette vedtekter 
5. Fastsette kontingent samt fordeling av kontingent                                                                                           
6. Vedta budsjett.                                                                                                                                                      
7. Ansettelse av generalsekretær og instruks for denne. Dette kan delegeres til landsstyret                    
8. Fastsette eventuelt honorar for styreleder.                                                                                                  
9. Velge:  

a) styreleder for 1 år 
b) styremedlemmer for 2 år 
c) valgkomite, 3 medlemmer for 1 år  

Regnskapet skal revideres.»  

12 Forslag til ny § 11 A: Landsmøtet (tekst flyttet fra § 11) 

«Samme helg som årsmøtet, skal det holdes landsmøte. Alle medlemmer har adgang til landsmøtet. 
Dette skal ha rom for faglig innhold, drøftinger og strategiske diskusjoner. Det lokallaget, som 
arrangerer årsmøtet, har ansvar for planlegging og gjennomføring av landsmøtet.»  

Merknad til § 11 og ny § 11 A: Siste avsnitt, om landsmøtet, er tatt ut fra § 11 og flyttet til en egen, 
ny paragraf 11 A, som etablerer «landsmøtet.» Arbeidsgruppen ønsker å løfte frem landsmøtet, som 
er den store begivenheten den helgen årsmøtet skjer. Årsmøtet vil kun være en liten del av et som 
skjer den helgen, derfor bør landsmøtet løftes frem. 

13 § 12 Valg – ingen forslag til endringer 
 

14 § 13 Vedtektsendring  

Endringer i vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer 
kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer.»  

Ingen realitetsendring, kun fjerning av første avsnitt som angir endringsdato 21.9.2019. Endringsdato 
bør heller angis i headingen. 

15 Paragraf 14: Ingen forslag til endringer 
 

16  Paragraf 15 Oppløsning av BKA 

Dagens tekst om oppløsning lyder: 

«§ 15 Oppløsning  
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Oppløsing av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Oppløsningen krever 2/3 flertall 
av avgitte stemmer.  

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med 
bestemmelsene om vedtektsendring, jamfør § 13.»  

Forslag om et tillegg på slutten:  

«Dersom BKA blir oppløst, skal organisasjonens midler tilfalle Fremtiden i våre hender. Dersom 
denne ikke eksisterer på oppløsningstidspunktet, skal midlene overføres til en annen organisasjon 
med tilsvarende formål.»  

Merknad: Bakgrunn for dette tillegget er vilkårene for at gaver til frivillige organisasjoner skal gi 
skattelette forutsetter at BKA opplyser om hva som skal skje ved en eventuell oppløsning. 
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Vedlegg 1 BKA vedtekter pr. oktober 2021: 

Foreningens navn er: Besteforeldrenes klimaaksjon Heretter benevnt BKA Foreningen ble stiftet 
28.04.2012.  

§ 2 Formål.  

BKA er et landsdekkende tverrpolitisk nettverk som ser den globale oppvarmingen som en etisk 
utfordring og et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene. Det krever at Norge både 
hjemme og ute reduserer avhengigheten av olje, gass og kull og legger om til redusert og mer klima- 
og miljøvennlig energibruk. BKA mener Norges viktigste bidrag til en internasjonal avtale om 
utslippsreduksjon er å gå foran som eksempel på at rike land både kan og må redusere mest.  

§ 3 Juridisk person  

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for 
gjeld.  

§ 4 Medlemskap  

Besteforeldrenes klimaaksjon er åpen for alle engasjerte personer fra hele besteforeldre- 
generasjonen, og for støttemedlemmer over 16 år. Den som ønsker å bli medlem må støtte 
foreningens formål. De som har betalt kontingent (for sin kategori/henholdsvis fullt medlem og 
støttemedlem) i inneværende år og/eller året før er medlemmer. Støttemedlemmer har samme 
stemmerett og valgbarhet som øvrige medlemmer.  

§ 5 Stemmerett og valgbarhet  

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.  

§ 6 Kontingent  

Kontingenten fastsettes av årsmøte. Kontingenten kreves inn i løpet av årets tre første måneder.  

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse  

Tillitsvalgte arbeider frivillig og skal ikke motta honorar for sine verv.  

§ 8 Landsstyret.  

Foreningens arbeid ledes av et landsstyre på 8 – 10 personer. Landsstyremedlemmer velges på 
årsmøtet for 2 år. Halvparten av Landstyrets medlemmer er på valg hvert år. Styreleder velges 
separat for 1 år. 
Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, kasserer og sekretær. Det føres referat fra 
styremøtene.  

Landsstyret skal: 
1. Lede foreningens daglige drift. 
2. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
3. Fremlegge budsjettforslag for årsmøtet 
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4. Lage årsmelding. 
5. Administrere foreningens økonomi og avlegge regnskap for årsmøtet  

7. Etter behov oppnevne arbeidsgrupper/personer for spesielle oppgaver og  

utarbeide instruks for disse.  

8. Representere foreningen utad.  

1  

Landsstyret skal holde møte når lederen eller et flertall av landsstyremedlemmene ber om det. 
Landsstyret er beslutningsdyktig når et flertall av landsstyrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes 
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.  

§ 9 Lokale lag og grupper  

Det kan etableres to typer lokale lag/grupper.  

A Organiserte lag/grupper med formelt rapporterings og regnskapsansvar. Disse gruppene får tildelt 
midler etter vedtatt fordelingsnøkkel. De kan også søke ekstra midler ved behov.  

B Løsere lag/grupper uten lokalt styre- og regnskapsansvar. Disse grupper kan søke midler ved 
behov.  

Lagene/gruppene må arbeide i henhold til foreningens formål og vedtekter. Lokale lag og grupper 
konstituerer seg selv og står fritt når det gjelder aktiviteter, profil og valg av samarbeidspartnere. 
Oppretting av lag skal godkjennes av landsstyret.  

§ 10 Årsmøte  

Årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av september måned, er foreningens høyeste 
myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene 
og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag (herunder endringsforslag til vedtekter) som skal 
behandles på årsmøte, skal være mottatt av landsstyret senest 4 uker før årsmøte. Fullstendig 
saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøte.  

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å 
være til stede. Det er bare medlemmene som kan fremme forslag og som er stemmeberettiget. 
Stemmegivning kan ikke skje etter fullmakt. Vedtak fattes ved alminnelig flertall av avgitte stemmer. 
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 4 uker 
før årsmøte. Øvrige saker kan behandles og avgjøres på årsmøte når 2/3 av de fremmøtte krever det. 
Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. Årsmøtet velger dirigent og 
referent og to personer til å underskrive referat/protokoll. Dirigenten leder møtet.  

§ 11 Årsmøtets oppgaver  

Årsmøte skal: 
1. Behandle årsmelding 
2. Behandle revidert regnskap 
3. Behandle innkomne forslag 
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4. Fastsette vedtekter 
5. Fastsette kontingent samt fordeling av kontingent 6. Vedta budsjett 
7. Velge:  

a) styreleder for 1 år 
b) styremedlemmer for 2 år 
c) valgkomite, 3 medlemmer for 1 år  

Fra 2014 skal regnskap revideres.  

2  

I tillegg til at årsmøte skal behandle formelle årsmøtesaker, skal det settes av tid til å ha en avdeling 
med faglig innhold, drøftinger og strategiske diskusjoner. 
Lokallaget, som arrangerer årsmøtet, har ansvar for planlegging og gjennomføring av en slik avdeling.  

§ 12 Valg  

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp 
på stemmeseddelen. For å bli valgt kreves alminnelig flertall. Oppnås ikke alminnelig flertall ved 
første gangs avstemning, foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Blir det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

§ 13 Vedtektsendring  

Disse vedtekter erstatter vedtektene vedtatt av årsmøte 21. september 2019.  

Endringer i vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer 
kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer.  

§ 14 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinært årsmøte holdes når landsstyret bestemmer det, eller minst en tredjedel av betalende 
medlemmene krever det.  

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel.  

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 
innkallingen.  

§ 15 Oppløsning  

Oppløsing av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Oppløsningen krever 2/3 flertall 
av avgitte stemmer.  

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med 
bestemmelsene om vedtektsendring, jamfør § 13.  
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Vedlegg 2:  Mandat for arbeidsgruppen 
 
 
Mandat for vedtektsutvalget – med forslag til endringer i mandatet 
 
På årsmøtet i Besteforeldrenes klimaaksjon i 2021 ble besluttet oppnevnt et eget utvalg til å 
gjennomgå BKAs vedtekter. Bakgrunnen var at det for årsmøtet var fremsatt forslag om en 
vedtektsendring ved å innarbeide også forholdet til «tap av naturmangfold» i  formålsbestemmelsen 
i vedtektenes § 2. Forslaget var imidlertid ikke blitt fremmet av styret for årsmøtet på korrekt formell 
måte og kunne derfor ikke behandles av årsmøtet. – I tillegg til utvidelsen av formålet ønskes at 
utvalget går gjennom hele § 2 og vurderer og foreslår en mulig strammere ordlyd i bestemmelsen. 
Det er også uttrykt ønske/varslet forslag om endring av enkelte andre vedtektsbestemmelser. Dette 
gjelder vedtektenes § 7 hvor det er varslet forslag om en endring slik at landsstyret gis fullmakt til å 
fastsette honorar til styreleder, men ellers beholde bestemmelsen uendret. 
Videre er varslet forslag om endring av § 8 nr. 3 og § 11 nr. 6 til at budsjettet ikke skal vedtas av 
årsmøtet, men av landsstyret. 
I den grad vedtektsutvalget finner grunn til mer redaksjonelle andre endringer av vedtektene har 
utvalget anledning til å fremme forslag om dette. 
 
Det er ønskelig at utvalgets endringsforslag sendes styret innen 1. mars om dette lar seg gjøre. 
Utvalget er velkommen til å ta opp med AU eventuelle uklarheter som måtte foreligge i mandatet. 
 
Vedtektsutvalget ønsker å ta opp følgende emner i tillegg:  

1. Generalsekretærens funksjon og fullmakt, møte, tale- og forslagsrett for styret og årsmøtet 

2. Signaturrett 

3. Formålserklæringen av 2015 – om denne skal foreslås opphevet i forbindelse med revidert 

formålsparagraf, § 2 i vedtektene 

4. Redaksjonelle endringer i vedtektene 

5. Forslag om representasjon fra lokallag ved avstemminger på årsmøtet.  
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	10.1 § 10 lyder pr. 2021 slik:
	10.2 Forslag til endringer i § 10 Årsmøtet
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