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Årsmelding fra Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) fra oktober 

2021 til september 2022  

Denne årsmelding er avsluttet 30. juni 2022.  

 

1. Innledning. 

Årsmeldingen dekker BKAs aktivitet i perioden mellom 

årsmøtene. Landsmøtet i 2022 er fastsatt til 9. – 11. september i 

Drammen.  

 

BKAs aktivitet har også i denne perioden vært noe preget av 

koronapandemiens nedstengning av landet, men har også gitt 

rom for en vellykket satsing på å styrke organisasjonen, både 

lokalt og ift antall medlemmer, og administrativt. 

 

2. Landsstyret. 

Styret valgt på årsmøtet i 2021 har bestått av: Steinar Winther 

Christensen (leder), Wenche Cumming og Øyvind Wistrøm 

(nestledere), Bente Bakke, Bodvar Sonstad, Yngvar Olsen, Linda 

Parr, Alf Engdal og Thelma Kraft (styremedlemmer). Sistnevnte 

måtte etter et par styremøter frafalle sitt verv på grunn av 

sykdom. Styremedlemmene representerer Oslo og omegn, 

Vesterålen, Indre Østfold, Beitostølen, Agder og Trondheim og 

omegn. 

Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter, samt et 

ekstraordinært årsmøte i desember 2021, for å vedta endelig 

budsjett for perioden.  
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Referatene fra møtene er lagt ut på BKAs hjemmeside og i BKAs 

databank i StyreWeb. De fleste styremøtene har vært avholdt 

på zoom, men det har også vært fysiske styremøter, egne 

strategimøter, samt lokallagssamlinger, både på zoom og fysisk 

(den 7. april), med landsstyret til stede. 

BKAs arbeidsutvalg (AU) har bestått av leder og nestlederne. 

Det er avholdt 10 AU-møter, de fleste av disse på zoom. 

Referatene fra disse er sendt styret. Landsmøtet 2021 ble 

avholdt i Trondheim og var meget profesjonelt gjennomført av 

Trondheim og omegn BKA. 

Under styremøtet 13.06.2022 valgte styreleder Steinar Winther 

Christensen å trekke seg fra sitt verv med umiddelbar virkning. 

Nestlederne, Wenche Cumming og Øyvind Wistrøm tok da over 

styrelederoppgavene fram til landsmøtet i september.  

 

3. Nærmere om styrets arbeid. 

I tillegg til arbeid med BKAs strategi og økonomi har styret i 

denne periode vært opptatt av å styrke kontakten med 

lokallagene. Det har også vært brukt ressurser på facebook-

verving. Dette har vært vellykket, men vi har også hatt et 

betydelig frafall av medlemmer tidligere vervet gjennom såkalt 

gavemedlemskap. Dette har vi nå en ny løsning på som sikrer 

godkjenning av den som får gavemedlemskap. Det har også 

vært brukt tid på å utmeisle generalsekretærs oppgaver og 

rolle, samt på generelle strategidiskusjoner. 

 

4. Om BKAs sekretariat. 

Styret inngikk i 2021 to engasjementsavtaler for å styrke 

sekretariatet og profesjonalisere organisasjonen. 
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Silvia C. Leine er sekretær/kasserer og går inn i historien som 

BKAs første fast engasjerte etter timeavtale. Avtalen er 

arbeidsmessig begrenset oppad til gjennomsnittlig 15 timer 

ukentlig.  Hun har avløst Bjørghild des Bouvrie fra 

kassererarbeid og en del andre tyngende sekretæroppgaver, 

som tidligere ble løst med stor frivillig innsats.  Styret vurderer 

innleie av ressurser for en del administrative oppgaver, som 

Silvia ikke får rom for i sin arbeidsavtale.   

Fra 15. august 2021 tiltrådte Andrew Kroglund som 

generalsekretær på engasjementsavtale. Avtalen ble 

reforhandlet og Kroglund ble fast ansatt i 80 % stilling fra 1. 

januar 2022 i et åremål på to år. 

Denne profesjonaliseringen av organisasjonen har gitt oss økt 

oppmerksomhet og mer synlighet, og har blitt godt mottatt av 

lokallagene.  

Styret benytter seg av statsautorisert revisor Mari Østbø, RSM 

Norge AS og som har revidert regnskapet for 2021.  

Styrets oppgaver ellers har vært å stimulere lokallagene til 

aktivitet innenfor de grenser som nedstengningen av landet har 

tillatt, avgi uttalelser til offentlige dokumenter, samarbeide med 

andre miljøorganisasjoner, delta i aksjoner, ha stands, skrive og 

oppmuntre til artikler i lokal- og rikspresse, samt bidratt med 

aksjonærforslag til Equinors generalforsamling.  

I forhold til lokallagene er det gjennomført en omfattende 

digital møteserie for opplæring i bruk av mulighetene inn mot 

vår nettleverandør StyreWebs tjenester. 

Ved nå å ha en sikret økonomi, gjennom statsstøtte, vil BKA i 

løpet av høsten 2022 flytte inn i et kontorfellesskap med ForUM 

for Utvikling og Miljø. Vi regner med at det gir oss en del 

driftsfordeler og andre positive ringvirkninger, fremfor bare å 

virke ut fra et hjemmekontor. 
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5. Medlemstall, lokallag og uformelle grupper. 

Medlemstallet er på 6292 medlemmer per 30. juni 2022. Det er 

godt innenfor de 5000 medlemmer vi trenger for å opprett-

holde statsstøtte.  

Vi har i dag 16 lokallag, fra Tromsø i nord, til Kristiansand i sør, 

og Stavanger i vest, samt 10 mer uformelle grupper med 

kontaktpersoner til styret. 

6. Om aktiviteten i lokallagene. 

Alle lokallag har inngitt årsmeldinger og regnskap til landsstyret 

for kalenderåret 2022. Lokallagenes årsrapporter og regnskap 

legges ut på hjemmesiden og i StyreWeb.  

Også i denne rapporteringsperioden har lokallagenes aktivitet 

vært noe påvirket av korona-pandemien. Det var i perioder ikke 

mulig å ha åpne møter, og i perioden umiddelbart etter 

gjenåpningen våren 2022, var mange lite villige til å dra på 

møter eller arrangement. Enkelte lokallag har holdt kontakt 

med sine medlemmer gjennom digitale møter med innledning 

og diskusjon. 

Dette har heldigvis endret seg, og det er nå mye aktivitet lokalt. 

Generalsekretæren har besøkt flere av lokallagenes årsmøter, 

eller andre åpne møter i perioden. Og det har vært store åpne 

møter, slik som i Tromsø om tog-satsing, og i Stavanger om 

gjenbruk.  Her har også lokallagene tatt i bruk BKAs nye 

organisasjonsfond, hvor de har kunnet søke om ekstra midler til 

større lokale arrangement. 

Ellers har det vært holdt appeller og arrangert stands utendørs, 

det har vært klimafestivaler, klimagudstjenester, det har vært 

skrevet artikler og innlegg i lokalaviser og på sosiale medier, og 

det har vært et utstrakt samarbeid med andre miljø-



5 
 

organisasjoner osv.  Mange aktive lokallag har som følge av 

dette økt sitt medlemstall.  

Av andre ting som kan nevnes: Ålesund har hatt aksjon mot 

motorvei, det har vært stort folkemøte i Tysnes, om bru og 

veiprosjekt og Hordfast. BKA har stilt opp i Fridays for Future i 

flere av de større byene våre. Bestemødre har protestert mot 

sjødeponi i Førdefjorden. Vi har holdt flere appeller vi har blitt 

invitert til av andre organisasjoner. Det har vært aksjoner rundt 

3. rullebane på Gardermoen, og et åpent møte i Tromsø om 

Wisting-feltet og om Nord-Norge banen. Det har vært mye 

aktivitet i Moss, i Molde og på Hamar. 

Lokallaget i Vestfold har gjennomført 4 «Natur- og miljøkurs for 

besteforeldre» på Nestor Kurssenter, om «Hvordan være 

sammen med barnebarn om natur, naturundring og naturglede, 

og hvordan samtale om klima og miljø». Dette er kurs som hvert 

består av 3 ettermiddager, pluss en søndagstur med barnebarn. 

Hvert kurs fokuserer på en årstid; hva som skjer i naturen da, 

hva man kan gjøre sammen med barnebarna og hvordan snakke 

med dem om klima og miljø. I alt har det vært 120 deltakere, 

hvorav 10 har deltatt på alle kursene og 60 personer har vært 

med på minst 1 av kursene. (Se f.eks.: 

https://www.nestorkurs.com/naturkunnskap-var). 

Vi bidro med planlegging og gjennomføring av den store 

konferansen Broen til framtiden 8. april 2022. Vi har også vært 

med på å arrangere flere andre møter, og vi var til stede under 

Arendals-uka 2021 med stand. Vi planlegger for 2022 å være 

enda mer synlig under Arendals-uka, både med stands og flere 

debatter/arrangementer. Her blir også vår nye satsing, 

Klimasmia, lansert.  

Likeledes har vi bidratt med innlegg og møteledelse på flere 

konferanser. 

https://www.nestorkurs.com/naturkunnskap-var
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Vi kommer i løpet av 2022 på banen med vår nye rapportserie, 

og først ut var en egenskrevet rapport om grønnvasking av 

oljeindustrien.   

Landsstyrets leder og flere lokallagsrepresentanter var til stede 

under den store klimakonferansen i Glasgow, der også 

generalsekretæren var del av ForUMs delegasjon. 

 

7. StyreWeb. 

BKAs nettleverandør har gjort oppgavene med 

medlemsregistrering, kontingentinnkreving, regnskap og 

arkivering lettere, men det har vært nødvendig å få disse systemer 

forbedret på flere måter, ikke minst slik at de har blitt mer 

brukervennlig for lokallagene. Det har vært gjennomført digitale 

kurs for lokallagene knyttet til dette, tilrettelagt av Liv-Marie 

Bakka. 

 

8. Lokallagssamlingen 2022. 

Det har vært avholdt digitale lokallagssamlinger, samt et større 

fysisk møte i Oslo i april 2022. Dette møtet var veldig inspirerende 

og vellykket, og ga ny vind i våre seil. Dagen etter var mange av de 

fremmøtte også med på den store samlingen Broen til Framtiden, 

avholdt i Folkets Hus. 

Linda Parr er vår nye lokallagskontakt. 

 

9. Nettsiden og nyhetsbrev. 

BKAs nettside (www.besteforeldreaksjonen.no), som er BKAs 

viktige og aktive ansikt utad, styres av Halfdan Wiik som redaktør. I 

perioden er det signert en arbeidskontrakt med Wiik.  

http://www.besteforeldreaksjonen.no/
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I årsrapportperioden frem til 31. august 2021 (2020–2021) ble det 

publisert 372 nyhetssaker. Tallet vil ligger på om lag samme nivå 

dette året. I tillegg blir møter/arrangementer i regi av BKA 

annonsert. 

BKAs nyhetsbrev sendes hver 14. dag ut til medlemmene og andre 

som har meldt interesse. Statistikken for nettsida viser vel 64 000 

brukere siste 12 måneder og ca. 450 000 sidehenvisninger.  Alle 

nyhetssaker blir videreformidlet til BKAs Facebook-side, 

administrert av Ola Dimmen. 

BKAs hjemmesider holder svært høy kvalitet, og oppdateringer er 

helt på høyde med langt større organisasjoner. 

 

10. Samarbeid med andre miljøorganisasjoner. 

BKA samarbeider som tidligere med Broen til Framtiden, 

Klimagruppa i Forum for utvikling og miljø, Statens Pensjonsfond 

Utland (SPU) -gruppa og matgruppa samme sted. BKA har også 

kontakt med Miljøagentene, Natur og Ungdom og 

Naturvernforbundet i samband med samarbeidsprosjekt og 

aksjoner. Vi har også i 2022 hatt kontakt med alle de partipolitiske 

ungdomsorganisasjonene i samband med vårt informasjons- og 

politiske påvirkningsarbeid med Wisting-feltet. Vi ble også bedt av 

Krf om å bidra i deres arbeid med en alternativ klimamelding, der 

vi har spilt inn konkrete programpunkter med hensyn til 

internasjonal klimabistand og rettferdig klimaomstilling. Vi har 

også bidratt skriftlig etter oppfordring fra SV til arbeid med 

partiprogrammer. Vi ble invitert og deltok i mai til å ha stand og 

holde appell ved MDG sitt landsmøte. 

Likeledes samarbeider vi også med ForUM når det avgis 

høringssvar til Stortinget og andre aktører på klima-, energi og 

naturspørsmål. 
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11. Økonomi. 

BKAs økonomi anses som trygg. De vesentlige inntekter kommer 

fra innbetalt medlemskontingent og fra statsstøtten. BKA har 

ingen faste sponsorinntekter.  

 

Oslo, 30. juni 2022 

 

Wenche Cumming, Øyvind Wistrøm, Bodvar Sonstad, Yngvar 

Olsen, Bente Marie Bakke, Linda Parr, Alf Engdal 

 

 

Årsmeldingen er godkjent under årsmøtet den 10. og 11. 

september 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


