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Referat fra BKAs landsstyremøte i Hausmannsgate 19, 
Mandag 22. august 2022, kl. 10.00 – 15.15 

 

 

Til stede: Wenche Cumming, Øyvind Wistrøm, Bente M. Bakke , Bodvar Sonstad, Alf Engdal, 

Linda Rundquist Parr, Andrew Kroglund og Silvia C. Leine. Forfall: Yngvar A. Olsen. 

Dagsorden ble endret for å ta prioriterte saker først. Silvia ble valgt som referent. Det ble 

ingen gjennomgang av siste styremøte den 13.06.2022 pga mange tidkrevende saker på 

agendaen. 

 

Sak 62/22 Oppdateringer lands- og årsmøte v/Andrew: 

Mette Borchgrevink har bedt landsstyret om å vurdere alle de endringsforslag som foreligger 

fra Landsstyret, da prosessen rundt avstemmingene på årsmøtet vil ta uforholdsmessig lang 

tid. På landsstyremøtet i dag var flertallet enig om å stryke landsstyrets egne forslag til 

endringer i vedtektene, avmerket som blått i det fremlagte dokumentet på hjemmesiden. 

Det som legges fram på årsmøtet vil derfor kun være arbeidsgruppas forslag. Alf og Linda 

redigerer dokumentet og sender det snarest til Halfdan som får lagt det ut på hjemmesiden, 

og til Mette B og Marit Nagel Rønningen som skal lede årsmøtet. 

Andrew må minne lokallagene om at de må melde seg på årsmøtet, det er hittil få påmeldte. 

Wenche takker av Steinar og Yngvar under årsmøtet. 

Andrew må minne Henning/BKA Drammen på at hele års- og landsmøte programmet trykkes 

opp som et eget hefte. Ola Dimmen mailer Henning en PDF av fjorårets utgave til bruk som 

eksempel. 

Andrew har hovedansvaret for gjennomføringen av års- og landsmøtet, og skal jobbe tett 

sammen med arrangørene for å sikre god gjennomføring. 

Hvor skal neste års- og landsmøte holdes? Det ble foreslått oljebyen Stavanger. Andrew spør 

Silvia Kriz om BKA Sør-Rogaland kan arrangere neste års møte. 

 

Sak 63/22 Siste finpuss på strategiarbeidet v/Øyvind og strategigruppa:  

Diskusjonen tok utgangspunkt i strategigruppas forslag fra møtet 11. august. I tillegg hadde 

Øyvind sendt fram et revidert forslag den 21. august. Linda redigerer strategigruppas forslag 
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basert på synspunkter fra møtet og ber Halfdan legge det ut på hjemmesiden så snart 

referatet er godkjent. 

Strategiplanen presenteres av Øyvind på Landsmøtet.  

Etter presentasjonen deles deltakerne opp i grupper der hver gruppe diskutere to utvalgte 

temaer/satsningsområder, skriver referat, og leverer fra seg referatet for at det blir laget et 

samle-dokument som kan sendes deltakerne i etterkant av landsmøtet. 

 

Sak 64/22 Oppdatering på innspillene vi har fått om lokalvalg 2023 

Styret uttalte på møte i mai 2022 at de ser med glede på at Bjørghild des Bouvrie og Per 

Hjalmar Svae jobber med et utkast til innspill til lokale politiske lag, basert på noe som 

også ble brukt tidligere. Styret pekte samtidig på at alle lokallag kan komme med sine egne 

forslag. Nå foreligger et utkast til en helhetlig klimapolitikk i 11 detaljerte punkter. Det er 

kommet kommentarer til utkastet fra flere lokale lag i BKA. Bjørghild og Per Hjalmar 

jobber videre med utkastet basert på tilbakemeldingene. 

Landsstyrets forslag/anbefaling er følgende: 

Landsstyret foreslår at det sendes ut en e-post til politiske lag inkludert en kortversjon av de 

11 punktene for en helhetlig klimapolitikk. Det vedlagte dokumentet er landsstyrets forslag 

til en slik epost. Dokumentet vil inneholde en link til det detaljerte dokumentet, som kan 

legges ut på BKAs hjemmeside. 

Foruten Bjørghild og Per Hjalmar kommer Alf v/landsstyret til å følge opp. Det ble foreslått å 

utvide gruppen med Nina Weidemann/Trondheim og Torgeir Lømo/Moss. Alf avklarer videre 

om dette. 

 

Sak 65/22 Kontornytt siden sist v/Silvia: Likviditeten er god. Det er 6.481 medlemmer per 

19.08.2022: 653 nye og 332 utmeldte, dvs en økning på 321 medlemmer siden nyttår (5.194 

medlemmer + 1.285 støtte-medlemmer). Fakturert/ikke betalt er 793 medlemmer.  

Siste nedlastning av FB-vervingene var 28. juli med 55 nye medlemmer + 15. august med 79 

nye medlemmer, totalt 134 nye medlemmer. Vi har endelig fått eget BKA bankkort fra 

Cultura Bank for FB verving. Silvia har brukt sitt eget MC kort hittil, dette bil nå bli erstattet 

med BKAs kort. 

Vedr. statsstøtte til lokallag versus fylkeslag: hvor stor er differansen? Andrew undersøker. 

 

Sak 66/22 Oppdatering siden sist på politikk, media og Facebook verving v/Andrew:  

Andrew orienterte raskt om siste aktiviteter.  

Styret ønsker heretter å være mer involvert i Andrews deltakelser og ønsker å få tilsendt før 

hvert styremøte en liste over alle henvendelser og invitasjoner for å få se bredden av BKAs 

engasjement.  
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Sak 67/22 Forslag fra Bodvar om at BKA må ha økt vekt på mulighetene for å gi 

pengegaver, bli fast giver, etc. 

Forslag til vedtak: Det eksisterer allerede ordninger for å gi pengegave, bli fast giver og gi 

gavemedlemskap, men disse må vi gjøre bedre kjent. I første omgang kan vi ha det med i 

et brev til lokallagene. 

Vedtaket ble ikke fattet. Derimot skal Bodvar, Halfdan og Silvia se på muligheten for å 

lansere idéen om en månedlig innbetaling på kr 100,- i løpet av ett år, for de fremmøtte 

medlemmene på landsmøtet. 

 

Sak 68/22: Evaluering av Arendalsuka 2022:  

Halfdan har allerede lagt ut på hjemmesiden en god beskrivelse av Arendalsuka og BKA. 

Bodvar skal supplere denne beskrivelsen og sende den til landsstyret. 

BKA bør allerede nå bestemme seg for å delta på Arendalsuka 2023 da vi gjorde oss godt 

bemerket i år med mer enn 30 fremmøtte. Dette gir inspirasjon til alle BKAere som ønsker å 

delta. Hver person må ha maks 2 timers økter på stands. Våre to arrangementer ble 

gjennomført etter planen og med god deltakelse. 

 

Sak 69/22 Halfdan Wiik ønsker at han som nettredaktør skal kunne delta på lands-

styremøter, for på den måten å ha bedre oversikt over det som skjer og rører seg i 

organisasjonen. 

Enstemmig godkjent. 

 

Sak 70/22 Diverse 

Grønnvaskingsrapporten: må følges opp, via stickers? Artikler? Det nedsettes en gruppe 

som kan komme med innspill til hvordan følge opp rapporten. Siden BKA Oslo har en aksjon 

2. september, foreslås det å spørre leder Heidi Gretland om å være med i denne gruppen, 

sammen med Bente M Bakke, Ola Dimmen og Andrew. Andrew kontakter Heidi og Ola. 

Ha røde BKA luer som lagervare i tillegg til de røde bøttehattene? dette er et forslag 

kommet inn fra et medlem i Ålesund. Forslaget ble nedstemt. 

 

 

Neste ordinære styremøte holdes kort tid etter års- og landsmøtet den 9. – 

11. september.  I tillegg ble det foreslått et kort møte i det nye landsstyret 

søndag den 11. september, umiddelbart etter avsluttet landsmøte. 


