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Referat fra BKAs landsstyremøte på Zoom 
Onsdag 21. september 2022, kl. 09.30 – 13.00 

 

Til stede: Linda Rundquist Parr, Wenche Cumming, Øyvind Wistrøm, Bente M. Bakke , 

Bodvar Sonstad, Alf Engdal,  Marie Rein Bore,  Håkon Kryvi, Halfdan Wiik, Andrew Kroglund 

og Silvia C. Leine (referent).  

 

Sak 71/22 Konstituering 

Etter en kort presentasjonsrunde av styre og administrasjon, ble Wenche Cumming og 

Øyvind Wistrøm gjenvalgt som nestledere. 

 

Sak 72/22 Gjennomgang av referatet fra landsstyremøtet 22.08.2022:  

- Sak 63/22: Øivind følger opp strategiplanen. 

- Sak 64/22: Nina Weidemann og Torgeir Lømo har takket nei å sitte i arbeidsgruppen 

som jobber med lokalvalg 2023.  

- Sak 65/22: Andrew har undersøkt med Naturvernforbundet som mener at det er 

både fordeler og ulemper ved å danne fylkeslag. Andrew kontakter KLD for å få mer 

informasjon. Bente ønsker å danne et fylkeslag i Østfold av de 3 BKA lokallag som er 

der. Saken tas opp på neste styremøte. 

- Sak 66/22: Styrets ønske om liste over Andrews møtevirksomhet ble ikke diskutert, 

men henvist til dagens Sak 81/22, Lindas forslag om kalender via Google. 

- Sak 67/22 vedr. pengegaver med langsiktig må: Linda og Bodvar sonderer terrenget 

for pengegaver fra bedrifter. Med kortsiktig mål: Halfdan og Silvia har satt i gang en 

innsamlingsaksjon for Klimasmia barnedelen som går frem til 31.12.2022 med håp 

om innsamling av kr 150.000,- Per 21.09.2022 er det kommet inn kr kr 19.200,-  

- Sak 68/22 Bodvar ettersender sin del-evaluering som supplement til Halfdan Wiik sin 

beskrivelse (se side 7 av referatet). 

- Sak 70/22: Andrew finner møtedato for å følge opp Grønnvaskingsrapporten 

sammen med Bente M Bakke, Ola Dimmen og Heidi Gretland. 

- BKA aksjonshatter rebestilles da det kun er 34 stk igjen på lager. 

 

Sak 73/22 Møteplan framover: 

a) Landsstyremøtene i høst: tirsdag 18/10 (fysisk i H19, kl 11.00), mandag 14/11 (Zoom 

kl 09.30) og mandag 5/12 (Zoom kl 09.30). 
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b) AU-møter (Linda, Wenche, Øyvind, Andrew): 26/9 og hver 14. dag, referat sendes 

landsstyret. Sekretariat-møter (Andrew, Silvia), hver tirsdag, referat sendes AU. 

Administrasjonsmøter: (Linda, Andrew): en gang i uken. 

c) Lokallagssamling: forslag om Zoom-møte den 3/11 ble godkjent. Neste lokallagsmøte 

bør legges tidlig på året siden lands- og årsmøtet blir ca medio mai. 

 

Sak 74/22 Økonomi og administrasjon: 

a) Status v/Silvia: Likviditeten er god. Årets overskudd ligger på kr 420.000,- Det er 

6.572 medlemmer per 20.09.2022: 747 nye og 333 utmeldte, dvs en økning på 414 

medlemmer siden nyttår (5.273 medlemmer + 1.296 støtte-medlemmer). 

Fakturert/ikke betalt er 846 medlemmer. Det registreres ca 20 nye medlemmer hver 

annen uke via FB vervingene.  

b) AU anbefaler en vurdering av ny bankforbindelse, også ev. tilknytning til StyreWeb: 

SW tilbyr både regnskap og medlemsregister. Halfdan, Linda, Andrew og Silvia 

undersøker eventuelle nye bank- og leverandørforbindelser og vurderer bytte av 

enten bare den ene, eller av begge. 

c) Rabattordning for medlemskap: følgende tekst i innmeldingsskjema er klart i SW den 

20.09.2022: Fra 1. oktober gjelder medlemskapet ut året 2022 og frem til 31.12.2023. 

 

Sak 75/22 Styrking av sekretariatet  på kort sikt: 

Silvia har satt opp en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver en deltidsansatt bør kunne ta seg 

av. Denne listen er sendt til landsstyret den 15/9. Listen er to-delt: en del SW medlems-

oppgaver, og lagerhåndtering. Siden det vurderes å bytte SW mot annen leverandør, 

fortsetter Silvia med disse oppgavene en stund til. Lagerhåndteringen krever rask ansettelse. 

Alle varer ligger nå på lager i Hausmannsgate 19, nyansatt bør derfor være fra Oslo eller 

omegn. Silvia setter opp en stillingsbeskrivelse som sendes til medlemmene i BKA Oslo og 

omegn. Andrew har ansvar for ansettelses-prosessen. 

 

Sak 76/22 Oppfølging av landsmøtet: 

a) Blomster sendt til Henning, Marit og Mette. Gavemedlemskap til Arne Nævra: Silvia 

ordner dette. 

b) Referatet fra årsmøtet under arbeid: referatet er ferdigskrevet og signert, og lagt ut 

på hjemmesiden for få dager siden. Silvia venter på å få tilsendt de nye vedtektene 

fra Mette Borchgrevink 

c) Behandling av resolusjonsforslagene som ble vedtatt. Lagt ut på hjemmesiden. 

Sendt til Dagsavisen og Naturpress. Halfdan har sendt henstilling rundt 

miljøforvaltning som brev til klima- og miljøministeren, og Andrew har skrevet en 

kronikk basert på samme resolusjon. Halfdan har ennå ikke hørt fra Barth Eide, 

følger opp saken med hjelp av Håkon Kryvi som har jobbet hos Fylkesmannen og 

kjenner systemet og problemstillingene godt, og Sigmund Hågvar, professor i 

naturvern (og en av forslagstillerne til resolusjonen). Andrews kronikk sto i Nationen i 
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dag. Hva gjør vi med de to forslagene som ble oversendt landsstyret – Rikdom 

forurenser og Nord-Norgebanen? Rikdom forurenser bør endres til De rike forurenser 

mest. Halfdan melder tilbake til innsender at det blir lagt ut på hjemmesiden. Nord-

Norgebanen: Andrew sender saken til samferdselsgruppa for videre behandling. 

d) Videre arbeid med strategi og forslag fra gruppene under strategidebatt: Øyvind 

gjennomgår innkomne forslag og legger fram en sak til styremøte 18.10. Vedtatt at 

Øyvind og Wenche jobber videre med strategi og arbeidsplan. Arbeidet med å bygge 

inn landsmøtets innspill må ta utgangspunkt i strategidokumentet som ble behandlet 

på landsmøtet samt i den arbeidsplan per. område som, i siste versjon, ligger i Bentes 

språkvask-dokument, distribuert fra Bente den 25. juli. 

e) Evaluering: Vi venter med dette inntil Drammenslaget leverer sin evaluering. Det er 

sendt inn evalueringer fra Marit Nagel Eriksen og Mette Borchgrevink. Silvia sender 

inn sine evalueringer. AU går gjennom alle evalueringer og legger saken frem på 

neste styremøte. 

 

Sak 77/22 Landsmøte i 2023: 

Landsstyret gir laget i Sør-Rogaland i oppdrag å arrangere landsmøte i mai 2023. Datoene 

for møtet avgjøres i samarbeid med landsstyret. 6.-8. mai og 12-14. mai er foreslått. 

Budsjettrammen for landsmøte er kr. 130 000, 000, inkludert reiseutgifter til deltakerne. 

Det er ønske fra landsstyret om at BKAs lands- og årsmøte i Stavanger legges så tett opp som 

mulig til Equinors generalforsamling medio mai, hvis praktisk mulig. BKA Sør-Rogaland 

bevilges kr 95.000,- i arrangør-støtte fra BKA sentralt. Andrew informerer lokallagsleder 

Silvia Kriz om ønsket tidspunkt og arrangør-støtte. 

 

Sak 78/22 Oppfølging av lokallagene: 

Linda og Andrew skriver brev til lokallag og lokale grupper månedlig i etterkant av 

landsstyremøtene. Silvia sender ut. Oppfølging av lokallag og grupper for øvrig fordeles på 

styremedlemmene med 2-3 lag på hver. AU fikk i oppdrag å foreslå en fordeling blant 

landsstyrets medlemmer. Fordelingen bør ta hensyn til geografisk nærhet. I første omgang 

gjøres det slik, men på sikt bør det ansettes en person som har dette som hovedoppgave. 

 

Sak 79/22 Kampanjer/utspill i landsmøtets regi: 

a) Wisting. Andrew gir en oppdatering om planene for felles markeringer.    Felles 
kampanje mot utbygging av Wisting-feltet 24. – 30. oktober: BKA sendte tidligere i år 
et brev til alle norske politiske ungdomsorganisasjoner, der vi oppfordret dem til å 
påvirke sine moderpartier til å gå mot en konsesjon til oljeutvinning på Wisting-feltet, 
nord i Barentshavet. Nå planlegges en felles kampanjeuke for å skape et folkelig 
«trykk» for at Stortinget skal si nei til konsesjon for Wisting-feltet. Deltagere er 
Sosialistisk Ungdom (SU), Rød Ungdom (RU), AUF, Grønn Ungdom (GU), NU, Spire, 
Greenpeace, FiVH, Changemaker og Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) v/Andrew. 
Det legges opp til lokale demonstrasjoner lørdag den 29. oktober, der flere av 
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organisasjonene som holder til på samme sted, avtaler nærmere tid og sted. I Oslo 
blir aksjonen på Eidsvoll plass utenfor Stortinget fredag 28. oktober. Det er satt ned 
en mindre arbeidsgruppe bestående av Sosialistisk Ungdom (SU) og Natur og 
Ungdom (NU) som vil ta seg av mye av det organisatoriske arbeidet fremover. 
Gruppa vil forsøke å få til felles presseutspill før fremleggelse av statsbudsjettet 6. 
oktober, og i starten av aksjons uka. I løpet av aksjons uka er det foreslått å lage noen 
felles plakater, da dette er mer miljøvennlig. Arbeidsgruppa vil komme med forslag til 
tekst. Andrew kontakter arbeidsgruppa for å foreslå at det lages en løpeseddel til 
felles bruk og å høre om distribusjon av plakatene. 

b) Verving: Vi nedsetter en liten gruppe til å komme med forslag til verving utover 
Facebook etter en idémyldring i landsstyret. Silvia kan se av FB listene over ny-
vervinger at det er landsdekkende. Halfdan påpekte at mange blir vervet kun ved at 
man spør om de vil melde seg inn – og da må vedkommende som spør, melde dem 
inn straks. Linda mener at vi bør også spørre/verve yngre mennesker, nylig 
pensjonister og innvandrere. Andrew fremmer forslag til verving til neste styremøte 
og tar kontakt med de personer som Linda nevnte (Gro Nyland, Astrid Kjellevold og 
Marie i landsstyret). 

 

Sak 80/22 Arbeid i prosjektgruppene: 

a) Klimasmia. Bodvar orienterer. Dette er en annerledes tankesmie. Prosjektgruppen 

består av Alf, Andrew, Halfdan, Linda, Wenche og Bodvar/koordinator. KS har egen 

fane på hjemmesiden. KS består av to deler: fagdelen (artikkelsamlinger, rapporter, 

faktaark) og barnedelen (barnas tanker om fremtiden om klima og miljø uttrykt med 

tegninger som legges ut på hjemmesiden). Miljøagentene hjemmeside er koblet opp 

mot deler av  KSs hjemmeside. KS trenger en medarbeider, og en finansiering til 

dette: innsamlingen som nå pågår, frem til 31.12.2022, har som mål å samle inn kr 

150.000,- (per i dag kr 19.200,-). Linda og Bodvar jobber med å skaffe sponsormidler 

(KLP, NTL). Bør få laget noen video-snutter, Ivar Minken er en glimrende fotograf og 

video-filmer og har sagt seg villig til å lage dette for BKA/KS. KS innsamlingen bør ut i 

nyhetsbrevet når Ivar Minken har laget en video, ut på FB samt markedsføres på 

lokallags-samlingen 3/11. 

b) Lokalvalg 2023. Alf orienterer. Arbeidet startet i Bergen av Bjørghild des Bouvries og 

Per Hjalmar Svae. Det ble nylig sendt ut mail til ca 3.000 politikere på kommunalt og 

fylkesnivå. Arbeidsgruppa, bestående av Bjørghild, Per Hjalmar, Bente, Yngvar og 

Alf/koordinator og kontaktperson inn til landsstyret, skal ha sitt første møte om kort 

tid for å sette opp handlingsplan (med kostnadsoversikt) frem mot valget. 

Arbeidsgruppa har laget et mandat som ble godkjent under dagens styremøte (se 

mandat på side 6 i referatet) 

c) Samferdselsgruppa. Alf orienterer. Alle utspill om samferdsel bør gå via 

samferdselsgruppa for kvalitetssikring. Det ble enighet om følgende: Alle utspill om 

samferdsel som skal underskrives av BKA sentralt, skal gå via samferdselsgruppa for 

kvalitetssikring. AU godkjenner utsendelsen. 
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Sak 81/22 Kalender for møter og arrangementer med deltakelse av landsstyre. Det lages 

en kalender via Google med møter og arrangementer der noen i landsstyre deltar. 

Kalenderen gjøres tilgjengelig for landsstyret, Andrew, Silvia og Halfdan. Forslaget ble ikke 

godkjent. Andrew og Linda siler ut de mailer som skal videresendes styret vedr. møteforslag 

og deltakelse. Silvia sender sistnevnte mailer til Andrew og Linda, mens mailer fra Frivillighet 

Norge og Forum videresendes hele styret. 

 

Sak 82/22 Nettverk av besteforeldregrupper i Europa, Andrew orienterer om arbeidet så 

langt. Det er en gang i blant Zoom-møtevirksomhet med 10-12 forskjellige land i Europa. 

Andrew og Linda deltar. Andrew skal sende ut det første Nyhetsbrevet om få dager. Blir det 

nettverksmøte i Brussel i 2023? Blir det fysisk samling i 2024? Andrew og Linda ser nærmere 

på den engelske delen av hjemmesiden for om mulig å utvide den, og Halfdan skal revidere 

den teksten som allerede ligger der. Det er viktig å forsterke den aksjonspregede delen av 

BKA. 

 

Sak 83/22 Eventuelt 

- Til neste styremøte må det tas opp den del av de nye vedtektene som omhandler 

antall delegater og stemmerett. 

 

 

 

Neste styremøte er tirsdag 18. oktober kl 12.00 i Hausmannsgate 19. Vi møtes 

til lunsj kl. 11 på et sted i nærheten. Nærmere beskjed kommer. Vi holder på 

til senest kl. 17.00 
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Prosjekt Valgår 2023 – Mandat.  

I Norge er det kommune- og fylkestingsvalg i 2023. Norges vedtatte klimamål er å kutte 50 - 

55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Innsatsen til kommuner og fylker 

vil bli avgjørende for om Norge skal klare en slik rask klimaomstilling. Kommuner og fylker vil 

også spille en avgjørende rolle når det gjelder arealplanlegging og artsmangfold.  

Derfor etablerer Besteforeldrenes klimaaksjon – BKA – en egen Aksjonsgruppe – Prosjekt 

Valgår 2023 - som skal arbeide fram mot valget. Gruppas mandat er å medvirke til at 

kommunale og fylkeskommunale politiske lokallag programfester en helhetlig klimapolitikk 

som bidrar til at Norge når sine nasjonale klimamål og sine mål for bevaring av natur. Dette 

skal skje gjennom å:  

• Gi de politiske lokallagene gode innspill til lokal klimapolitikk i forbindelse med 

lagenes programarbeid 

• Oppfordre lokallag til å etablere god kommunikasjon med kommunale og 

fylkeskommunale politikere 

• Bidra til at BKA er synlig med innlegg i lokale, regionale og nasjonale media før og 

gjennom valgkampen 

• Delta i møter og diskusjonsfora lokalt, regionalt og nasjonalt 

• Gjennomføre aksjoner i tråd med BKAs strategi og handlingsplan. Landsstyret skal 

informeres om større aksjoner.  

• Ta initiativ til samarbeide med andre miljøorganisasjoner der det er 

hensiktsmessig  

• Engasjere BKAs lokallag og lokale grupper gjennom god kommunikasjon og 

konkret støtte.  

 

Aksjonsgruppa består av følgende deltakere:  

Bjørghild des Bouvrie, BKA Bergen 

Per Hjalmar Svae, BKA Bergen 

Alf Engdal, BKA Trondheim, medlem av BKAs landsstyre 

Bente Marie Bakke, BKA Indre Østfold 

Yngvar Olsen, BKA Agder 

 

Gruppa rapporterer til landsstyret.  

Gruppa skal utarbeide en arbeidsplan som skal godkjennes av landsstyret.  

 

Oslo,  21. September 2022 

……………………………………… 

Leder BKA 
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2022 ARENDALSUKA – Del-evaluering som supplement til Halfdan Wiik sin 

beskrivelse - v/ Bodvar Sonstad 

 

Mine erfaringer fra Klimavandringen i Arendal: Jeg gikk flere ganger hver dag fra mandag til 

fredag.  

 

Hovedregler for klimavandringen:  

a) ikke dele ut brosjyrer utenom stand.  

b) ikke gå inn på kafé/arrangementer med plakatvester.  

c) ikke gå inn på andre sine arrangementer med plakatene. 

 

Organisering: De fleste dagene gikk minst et par i Klimavandring til enhver tid.  Onsdag var vi 

opp til fire par samtidig. 

Rute: Kryss og tvers i byen. Ikke noe system. 

Metode: Gå sakte to og to med en plakatvest foran og en bak på ryggen. 

 

Prøvde også:  

1) Stå stille på steder det går mye folk forbi. Fungerte bra. 

2) Sitte på en benk med tydelig plakat og la folk gå forbi. Fungerte bra det også. 

3: Stilte oss foran andre sine stands og dermed viste fram plakatene og hørte på diskusjoner. 

4: Gikk inn til andres stander og spurte: «Har vi noen venner her»? Fikk mange gode 

samtaler.  

5: Noen av oss traff viktige personer: Eksempler: AUF-leder Hoem, næringsminister Vestre, 

Venstre-veteran Dørum, leder i Fellesforbundet Jørn Eggum, Sentrum-ungdomsleder Simen 

Bondevik – Nesten alle var positive til vår sak.  

6: Prøve å få øyekontakt med politikere, men de fleste viker unna.  

De yngre er lettest å få øyekontakt med: eksempel leder av FRP ungdom 

og selvfølgelig politikere fra MDG og SV. 

7: Kontakt med unge: Mange, særlig unge, stoppet oss og syns vi var så kule. Vi fikk mange 

gode samtaler med unge. «Trygt at besteforeldre gikk i gatene og engasjerte seg».  

8: Prata mye med mange hyggelige politifolk. 

 

Observasjoner: 

1: Mange tok bilder av oss. Noen tok opp video. Vi sa uoppfordret at de måtte gjerne legge 

bilder/video på ulike plattformer. Mange gjorde det. 
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2: Noen få vi møtte var sinte / aggressive. -  Vi sa oftest: «Ha en fin dag» - uten å ta 

diskusjonene.  

3: Representanter for arrangørene så ikke på oss når vi møtte dem. De tok ikke kontakt.  

 

Konklusjon:  

«Vi var «Tordenskjolds klimasoldater». Mange kommenterte at de hadde sett mange av oss i 

gatene! – Trolig ble vi sett av svært mange tusen i løpet av uka..  

Klimavandring er en meget god måte til å synliggjøre budskapet og å få kontakt med både 

meningsfeller og seriøse motstandere!                                       

 

B.S - 23.09.2022                                   

 

 


