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Referat fra BKAs landsstyremøte i Hausmannsgate 19 
Tirsdag 18. oktober 2022, kl. 12.00 – 17.00 

 

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 84/22 Gjennomgang av referatet fra landsstyremøtet 21.09.2022:  

- Sak 76/22: Silvia har sendt gavemedlemskap til Arne Nævra. De nye vedtektene er 

lagt ut på hjemmesiden. Forslaget «Rikdom forurenser»- har blitt sendt tilbake til 

forfatter for endring av tittel. Evaluering av års- og landsmøtet har blitt utført. 

- Sak 78/22: første brev til lokallagene har blitt sendt ut. Liste med 2-3 lokallag fordelt 

på hvert styremedlem har blitt effektuert. 

- Sak 83/22: det blir et europeisk møte i november. Den engelske delen på 

hjemmesiden har blitt oppdatert. 

 

Sak 85/22 Økonomi og administrasjon: 

a) Kontobeholdning og antall medlemmer: Likviditeten er god. Siste kvartalsutbetaling 

av statsstøtten har blitt utbetalt. Det er 6.628 medlemmer per 17.10.2022: 807 nye 

og 336 utmeldte, dvs en økning på 471 medlemmer siden nyttår (5.324 medlemmer 

+ 1.303 støtte-medlemmer). Fakturert/ikke betalt er 817 medlemmer. Fortsatt 

registreres det ca 20 nye medlemmer annen hver uke via FB vervingene. 

Innsamlingsaksjonen Klimasmia gikk på lufta 6/9. Per 17.10 er det samlet inn kr 

30.800,- (75 dager igjen for å nå målet på kr 150.000,-) 

b) Rutiner for føring av regnskap og budsjett: SW er noe på etterskudd når det gjelder 

føring av regnskapet. Det er derfor vanskelig å sette det opp mot budsjett. Dette er 

noe som må forbedres på sikt for å få en bedre styring på inntekter/kostnader. Når 

dette er i rute, vil Silvia kunne fremlegge regnskap og budsjett på hvert styremøte. Et 

BKA medlem sendte inn mail om at fremleggelsen under årsmøtet av årsregnskap for 

2020 og 2021 også skulle ha vist 2021 budsjettet. Silvia har undersøkt med flere 

regnskapsførere og revisorer (bl.a. med vår egen Mari Østbø) som bekrefter at et 

budsjett ikke skal fremlegges i et offentlig årsregnskap.  

c) Møte med SmartOrg 11/10, vi har bedt om et tilbud. SmartOrg (nyetablert firma 

med samme daglig leder som Frameworks) kan tilby både regnskap og 

medlemsregister og blir en direkte konkurrent til SW. Etter nøye gjennomgang den 

11/10 vedr. BKAs behov og krav, vil SmartOrg komme opp med et tilbud som bør 
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ligge i samme prisleie som SW. De tekniske utfordringer som SW har møtt i Cultura 

Bank, vil muligens også gjelde SmartOrg. Det blir da aktuelt å vurdere bytte av bank 

hvis/når BKA har gått over til SmartOrg. 

d) Årshjulet – er vi i rute? Silvia har sendt inn endringer til Brønnøysundregistrene om 

det nye styret, og har oppdatert styrevirksomheten i SW. Silvia har sendt inn all 

nødvendig dokumentasjon for å søke om skattefradragsordning ved pengegaver, 

dette må være i orden før 15.01.2023. Silvia har kontaktet KLD vedr. statsstøtte for 

2023 og fått opplyst om at det vil komme vedtaksbrev primo februar 2023. 250 

bøttehatter er bestilt og vil ankomme lager primo november. 

e) Testamentariske gaver: Det har kommet inn en del penger til BKA via et minnefond 

satt opp av Berg Begravelsesbyrå i Trondheim vedr. Bjørn Røe sin ektefelles bortgang. 

SW har gitt en oversikt over det foreløpige beløpet. BKA v/ Linda og Andrew skal 

sende et takkekort til familien. Testamentariske gaver kan muligens bli en del av BKAs 

gaveinnsamlinger fremover. Andrew har kontakt med et firma som kan orientere om 

dette. 

f) Fylkeslag – orienteringssak: Se eget notat siste side. Bente ser ikke behovet av at 

Østfold danner et fylkeslag nå som BKA har fylkeskontakter. 

g) Søkere til kontor- og lagerjobb: jobb-beskrivelsen har blitt sendt ut av BKA Oslo og 

omegn til deres medlemmer, og 8 søkere har meldt seg. Silvia har satt opp en 

prioriteringsliste. Andrew og Silvia tar første intervju neste uke. Jobben går 

fortrinnsvis ut på å pakke og sende ut BKA materiell (slik Finn Bjørnar Lund har gjort i 

årenes løp), men også å gjøre seg kjent med medlemsregisteret for å kunne håndtere 

enkle forespørsler. 

 

Sak 86/22 Videre arbeid med strategi på bakgrunn av landsmøtet og strategigruppas 

dokument av 25.7. Øyvind har ettersendt notat til drøfting.  

Etter fruktbare diskusjoner og innspill besluttet styret at strategigruppa (Øyvind, Wenche, 

Linda, Alf) skal legge fram en tydeliggjort overordnet strategi på kommende styremøte. På 

bakgrunn av dette, framlegges og diskuteres på det følgende styremøtet et utkast til en 

konkret Handlingsplan med mål og tidsperspektiv, slik at dette kan endelig presenteres på 

lokallagssamlingen i februar 2023. 

 

Sak 87/22 Landsmøtet i 2023: 

a. Datoen er fastsatt til 13. – 14. mai, i Stavanger, med lokallag i Sør-Rogaland som 

arrangør. Linda og Andrew har Zoom møte med Silvia K. 19/10. BKA sentralt ønsker 

et godt hotell i sentrum og har fått godkjent av styret å sponse hotellutgiftene med 

ca kr 400,- per hotellrom. 

b. Evalueringen fullført og veiledning sendt lokallag i Sør-Rogaland. 

c. Hvordan skal utsendingene velges ut i henhold til nye vedtekter? 

Vedtak: I henhold til vedtektene får alle lokallag to utsendinger pluss en utsending for 

hvert 100 medlem. Medlemstallet på utgangen av året før landsmøtet legges til 

grunn, altså samme grunnlag som kontingentutbetaling. Utsendingene velges på 
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lokallagets årsmøte. Landsstyret og valgkomiteen får stemmerett som tillitsvalgte. En 

av utsendingene bør være lokallagsleder. Alle andre medlemmer er velkomne til å 

møte og har talerett under årsmøtet, men ikke stemmerett. 

 

Sak 88/22 Oppfølging av lokallagene: 

a. Nytt månedsbrev etter landsstyremøte 18.10, sendes ut med omtale av Wisting og 

faktaark, lokallagssamling 3/11, neste lands- og årsmøte i Stavanger 13. og 14. mai 

2023, og med oppfordring til å ha stands og aksjoner. 

b. Utveksling av erfaringer så langt som kontaktperson for lokallag/grupper. Wenche 

orienterte fra Nord Norge: mulig dannelse av flere lokallag, samt om Wisting-

aksjoner. Bente: god kontakt med Østfold. Alf har sendt ut malen og fått noen 

positive tilbakemeldinger. Bodvar orienterte fra sitt område, har flere ressurssterke 

personer som starter opp prosjekter. Linda opplyste at Oslolaget, Drammenslaget og 

gruppa på Eidsvoll som hun er kontaktperson for, er positiv til ordningen og har gitt 

tilbakemelding om hva de holder på med. 

c. Aktivitet rundt om i landet: aktivitetene blir lagt ut på hjemmesiden så sant det er 

bilder med. 

d. Opplegg for lokallagsamling 3.11 på Zoom: 18.30 – 20.00, to barn fra Barnas 

Klimapanel kommer og forteller. Helge Drange skal si noe om statsbudsjettet og Den 

Grønne Boken. Lokallag får komme med egne innspill.  

 

Sak 89/22 Kampanje mot Wisting. Orientering v/Andrew og Linda 

Felles kampanje mot utbygging av Wisting-feltet 24. – 30. oktober. Deltagere er Sosialistisk 

Ungdom (SU), Rød Ungdom (RU), AUF, Grønn Ungdom (GU), NU, Spire, Greenpeace, FiVH, 

Changemaker og BKA. Det legges opp til lokale demonstrasjoner lørdag den 29. oktober, der 

flere av organisasjonene som holder til på samme sted, avtaler nærmere tid og sted. I Oslo 

blir aksjonen på Eidsvoll plass utenfor Stortinget fredag 28. oktober kl. 14.30 – 16.30.  

BKA kronikken som ikke ble antatt i pressen, sendes alle lokallagene, samt en løpeseddel 

som de selv kopier opp.  

 

Sak 90/22 Vervetiltak v/Andrew 

a. Facebook-verving: Andrew har kontakt med Kenneth Eriksen som arbeider på frivillig 

basis. FB vervingen sikrer jevn tilgang på nye medlemmer. Bente ba om å få lenke til 

vervekampanjen, for deretter å kunne dele denne. Silvia har fått effektiv hjelp av 

Kenneth når FB la om innloggings-rutiner og alt stoppet opp – nå fungerer alt som 

normalt igjen. 

b. Andre tiltak: Andrew venter på innspill fra lokallagene. Det ble besluttet at det på 

bakgrunn av erfaringene fra FB-vervingen skal lages en analyse og plan for hvordan 

øke antallet medlemmer. 
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Sak 91/22 Arbeid i prosjektgruppene 

a. Klimasmia v/Bodvar: Marie og Håkon har fått info om Klimasmia som et PowerPoint 

dokument. Barnedelen: blir et samarbeid med Miljøagentene/MA med et tilhørende 

billedgalleri. Linda og Bodvar og en fra Oslo-laget har hatt møte med MA, som møtte 

mannsterke opp – de var veldig positive. Hva skjer fremover? Det ble foreslått at 

BKAs lokallag kunne invitere MA til verksteder. På verkstedet kan barna lage 

tegninger, kunst, dikt o.l. som deretter legges ut. Det er ønske om opprettelse av lag 

for MA rundt om i landet, samt å revitalisere de lag som ligger nede. De har solid 

økonomi. Treplantingsprosjekt på Grünerløkka. MA har noen hefter som deles ut, 

med inne- og uteaktiviteter. MA har hatt strategigjennomgang de også, Linda 

oversender strategiplanen deres. Det kan bli et spennende samarbeid mellom BKA og 

MA, som også skal delta på COP 27. 20% stilling som Klimasmia skal rekruttere til, kan 

være en medarbeider blant MA. «Våre barns klimat i Sverige» er en organisasjon som 

MA har kontakt med.  Klimasmia har møter jevnlig.  

b. Lokalvalg 2023 v/Alf: har hatt 1 møte, Gjermund Stormoen (spesialfelt Mat) blir med 

i lokalvalgs gruppen. Det legges opp en arbeidsplan frem mot valget på møtet 19/10. 

Kommunale og fylkeskommunale administrasjoner mottar nå det samme brev som 

gikk ut til de kommunale politikerne for vel en måneds tid siden. Lokallagene må få 

maler som de kan bruke. Mulig samarbeid med Jernbanegruppa frem mot valget.  

c. Samferdselsgruppa v/Alf. Se tilsendte notat fra Alf. Etter en del diskusjoner går Alf 

en ny runde med gruppa for å få fram hvilke saksområder alle er enige om som kan 

danne grunnlag for et eventuelt nytt mandat. Bente ønsker å legge ned gruppa nå. 

 

Sak 92/22 Barnebokpris i BKA regi 

Forslaget fra lokallag Oslo og omegn legges ved. 

Vedtak: Forslaget om barnebokpris oversendes Mette Newth til vurdering. 

 

Sak 93/22 Eventuelt 

- Beachflag/roll-up: Bente undersøker priser og får laget skisse. Dette kan muligens 

være av interesse for flere lokallag. 

- Refleksbånd bestilles? nedstemt. 

- Extinction Rebellion Ung: Hvordan skal BKA forholde seg til XR-ung, sett i relasjon til 

BKAs forhold til andre ungdoms-miljøorganisasjoner. Tas opp på neste styremøte. 

   

 

Neste styremøte er mandag 14. november kl 09.30 på Zoom. 
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Notat til orientering: 
Skal BKA gå inn for fylkeslag, i tillegg til lokallag? 
 
Bakgrunn: 
Vi er nå inne med statsstøtte. Vi får denne støtten på basis av å være registrert på riktig 
måte, at vi har et styre, at vi har regnskap i orden, og at vi har lokallag, samt at vi må ha 5000 
medlemmer. 
 
Vi belønnes for hvert enkelt medlem, i tillegg får vi poeng for hvert enkelt lokallag. I fylker 
der en organisasjon har et minimum av tre lokallag får en også poeng for hvert fylkeslag man 
har. Lokallag gir 1 poeng, og et fylkeslag gir 10 poeng. Det er tak på alle poengmuligheter. 
 
En kan ikke automatisk lese seg til hvor mye ekstra penger man får ved ett eller flere 
lokallag; det kommer også an på hvilke andre organisasjoner som skal inn under ordningen 
osv.  Departementet kan heller ikke svare på det. 
 
Noen organisasjoner, som FIVH, har ingen fylkeslag, fordi de sliter nok med å opprettholde 
driften i sine lokallag. NNV har fylkeslag. 
 
På henvendelse til NNV, svarer de at, jo, fylkeslag kan gi økt støtte fra det offentlige, men 
ikke nødvendigvis. I utregningsmodellen til grunnstøtte fra klima- og miljødepartementet er 
det et parameter som går på antall fylkeslag som påvirker poenggivningen og fordelingen 
mellom organisasjonene som mottar støtte på ordningen. 
  
Fylkeslag krever en del ekstra oppfølgning organisatorisk, men det kan også utløse et 
potensial der fylkeslagene kan bistå i oppfølgningen av lokallagene. Det gjelder særlig der 
fylkeslagene kan ha ansvar for å følge opp lokallagene i sine områder tettere, og dette er nok 
mer aktuelt med mange lokallag. 
  
Har man færre, men større lokallag, vil behovet for fylkeslag være litt fraværende, og kan 
skape mer usikkerhet mellom fylkesleddet og lokalleddet på ansvarsfordeling, sier NNV. 
 
Men i BKA ønsker Bente Bakke og andre å danne et fylkeslag av de 3 BKA lokallag som er 
der. Det kan være et fint pilotprosjekt for BKA. 
 
Opprinnelig forslag til vedtak (men som ikke ble fremmet, men som kan fremmes på nytt 
om spesifikke lokallag ønsker å prøve ut dette): 
 
BKA Østfold ved sine tre lokallag, gis anledning til å danne et fylkeslag, om de ser seg tjent 
med det. Dette kan være et prøveprosjekt som vi evaluerer ett år etter at det er etablert, for 
å se om det er en modell som kan brukes av andre i vår organisasjon, både ut fra et 
organisatorisk og et økonomisk perspektiv. 
 
Det settes av inntil 50.000 kroner fra vårt organisasjonsfond for at BKA Østfold får kjøpt inn 
eventuell nødvendig sekretærassistanse for å gjennomføre prosjektet. 
  
Vedlegg: Departementets regler 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-06-11-1928 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-06-11-1928

