
Referat fra BKAs landsstyremøte på Zoom 

Mandag 16. januar 2023, kl. 09.30 – 12.00 

 

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

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

(referent). 

 

Saksliste til Landsstyret 16. januar 2023 

Sak 1/23 Gjennomgang av referatet fra landsstyremøtet 05.12.2022 

Sak 2/23 Økonomi og administrasjon 

a) Kontobeholdning og antall medlemmer  

Likviditeten er god. 

Det er 6.802 medlemmer per 31.12.2022 + 11.01.2023 (5.503 medlemmer + 

1.298 støtte-medlemmer). Det går ikke lenger å lese i Styreweb/SW antall inn- 

og utmeldte etter 31.12.2022, ei heller fakturert/ikke betalt for hele 2022. 

Ved siste oppdatering 5/12 var det ca 800 som ikke hadde betalt. Dvs at ca 

6.000 har betalt, og at dette er over min. 5.000 som statsstøtten krever. Silvia 

har sendt mail til SW for å få eksakte tall per 31.12.2022. Det har blitt 

registrert 14 nye medlemmer via FB vervingene de siste 3 ukene. 

b) Overgang til SmartOrg og Bedøk  

Det ser foreløpig ut til å gå greit, men det er for tidlig å si om at det blir et 

bedre system.  

c) MVA kompensasjon  

BKA har fått innvilget 160.895,- i MVA refusjon, og beløpet har kommet inn på 

konto den 19.12.2022. 

d) Andre orienteringssaker 

BKA har tilgang til SW-systemet frem til 28/2 når oppsigelsestiden utløper. 

Det er veldig greit både for BKA sentralt, men også lokallagene som fortsatt 

kan bruke portalen til å sende ut medlemsbrev. SO jobber med 

gavemedlemskap-løsning og har sagt at vi inntil videre skal bruke løsningen i 

SW. Silvia har purret opp søknaden om gavefradragordingen med Bjørn 

Norstrøm i Skatteetaten. Han skulle undersøke og gi svar over nyttår. Siden 

svar ennå ikke har kommet, har Silvia ringt ham flere ganger men uten å få tak 

i ham. Norstrøm sa videre at fristen for avklaring er 20.01.2023, med 

forlengelse til mars hvis nødvendig. Silvia har fått beskjed via SW at BKA 

benytter løsning for innsamling i StyreWeb og er også godkjent organisasjon 

for gavefradrag. SW har derfor som avtalt kjørt beregningen for bidragene i 

2022, og dette viser at totalt 25 oppfyller kravene for innrapportering til 

skatteetaten. 24 av disse har den 6/1 mottatt e-post med informasjon, og 



mulighet for å registrere sitt fødselsnummer dersom de ønsker 

innrapportering. SW kjører innrapportering til Skatteetaten innen fristen 

20.januar. Silvia har foreslått for SmartOrg at heretter er det Svein R som 

laster inn de ny-innmeldte fra FB vervingen og inn i SO medlemsregister 

(tidligere var det SW som lastet inn) SO finner en løsning på utfakturering, slik 

at Svein kan ta seg av både registrering og utsending av kontingent. Dette 

sparer vi tid og penger på. Svein har sagt ja til å kunne påta seg dette. Svein er 

nå i full gang med medlemsregisteret, det er en lettelse og avlastning for 

Silvia. 

 

Vi har ellers hatt flere større medieoppslag, både lokalt og nasjonalt i den 

siste perioden, og har spilt inn konkrete forslag til statsråd og Storting 

vedrørende oppfølging av den nylig signerte naturavtalen. 

 

Sak 3/23 Handlingsplan 2023-2024: Strategigruppa inviterer landsstyret til å drøfte den 

resterende del av Handlingsplanen.   

Generelle kommentarer: Et imponerende stykke arbeid; men har vi kapasitet? For bredt?  

Landsstyrets medlemmer inviteres til å sende evt kommentarer på spesifikke 

punkter/prioriteringer til Linda, som syr det hele sammen. Strategigruppa møtes en gang på 

zoom før lokallagssamlinga for å prioritere og evt spisse.. 

Oppdraget er at dette skal presenteres for årsmøtet i mai. 

Sak 4/23 Arendalsuka 2023. Det foreslås å danne en gruppe som planlegger BKAs aktiviteter 

under årets Arendalsuka. Se vedlagt notat fra Andrew.  

Forslag til vedtak ble vedtatt, inkludert rammebevilgning. 

Forslag til vedtak: Det nedsettes en gruppe med Andrew som koordinator til planlegging av 

BKAs aktiviteter under Arendalsuka 2023. Gruppa får en rammebevilgning på kr. 40 000 i 

tråd med budsjettet. Landsstyret slutter seg til aktiviteter og gruppemedlemmene som er 

foreslått i Andrews notat. 

Sak 5/23 Arbeid i lokallag og lokale grupper 

a) Aktivitet siden sist. Kontaktpersoner i landsstyret rapporterer.  

Nytt lokallag i emning i Eidsvoll/Hurdal! 

Oslolaget årsmøte og medlemsmøte på gang; 

Drammen er medarrangør av stor klimafestival 

Arbeiderpartiet lager et eget manifest i Trondheim og har kontaktet BKA for innspill.  

I Østfold har Moss og Indre Østfold årsmøte 28. februar, og i Moss kommer Arne 

Nævra. Østfold prøver å bistå Miljøagentene.  

 

 



 

b) Lokallagssamling 4.2 kl. 10.30 - 16. Innbydelsen med program utsendt.  

Linda gjennomgikk programmet – folk er hjertelig velkommen på middag etter møtet 

Linda har notert at alle unntak Marie deltar på lokallagssamlingen.   

Wenche leser liten fortelling 

Valggruppa presenterer sine tanker. Vi inviterer lokallagene til å si hva de synes er 

lurt og hva de ønsker hjelp med fra lokalvalgsgruppa og BKA sentralt. 

c) Ny kontakt med de enkelte lagene ifm SmartOrg og lokallagssamling 4.2 

Møtetidspunkt fastlagt. Alle i landsstyre tar kontakt med sine lokale lag og grupper, 

og minner dem på lokallagssamling og spør om de har noen innspill. … 

 

 

 

Sak 6/23 Arbeid i prosjektgruppene 

a) Klimasmia 

Redaksjonen tar et møte i Hausmansgate kl 10 – 13, fredag 3.februar; dvs Halfdan, 

Andrew, Marie, Nina Weideman og Linda, om hun kan, for å diskutere barnedelen 

Videokanal og samarbeidet med Ivar Minken gir frukter. Harold Leffertstra har laget 

fin sak om naturen som karbonlager. 

b) Lokalvalg 2023.  

Arbeidsplanen ble diskutert og godkjent.  

 

Gjermund Stormoen har laget en innledning til hvert enkelt punkt; pluss en om klima; 

legges inn i Klimasmia? Kan bli et hefte/rapport?  

Yngvar Olsen og Agder lager spørsmål for rangering av ulike partier. 

Alle partier har fått tilsendt «En helhetlig klimapolitikk», både kommunalt og 

fylkeskommunalt. 

Yngvar bes om å prioriterer spørsmålsliste til utvalgte kommuner…..kan hjelpe 

lokallagene; Alf oppfordrer Yngvar om å delta på lokallagsamlingen. 

Det nedsettes en liten arbeidsgruppe bestående av Halfdan, Bente og Andrew som 

ser på muligheten av å lage en plakat som kan brukes av alle under valgkampen 

Velgerne i fokus mer enn politikerne? Generell plakat, pluss løpeseddel? 

Legges om mulig frem for lokallagssamlinga?  

Arbeidsplanen sendes ut i forkant av lokallagssamlingen 

Marie lager et lite notat om pressearbeid i forbindelse med lokalvalget….sender til 

Bente 

 

c) Samferdselsgruppe. Saksdokument med flertallets og mindretallets innstilling om 

Ringeriksbanen følger vedlagt.  

Forslag til vedtak (enstemmig i AU): Landsstyret støtter flertallets primære innstilling 

om at det for E16 utarbeides planer som i hovedsak innebærer at dagens vei 

utbedres, mens det for jernbanen gjennomføres en ny planprosess for å finne bedre 

løsninger, dette i tråd med Naturvernforbundets syn.  



 

Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

d) Ny arbeidsgruppe/aksjonsgruppe for målområde A: BKA skal arbeide for stans i all 

oljeleting og en rettferdig omstilling fra fossil til fornybar energi med minst mulig tap 

av natur. Vedlagt er mandatet til den nye gruppa med rettinger i forhold til forslag til 

deltakere og hvor målene for målområde A er korrigert. 

Forslag til vedtak: Det dannes en aksjonsgruppe med foreslått mandat. Ola Dimmen 

leder gruppa, som suppleres med 3-4 deltakere og en kontaktperson til landsstyret.  

 

Vedtak: Gruppa opprettes og med det navnet de selv vil (Fornybargruppa ble 

foreslått). Helst maks 5 i gruppa. 

Foruten Ola, ble Sigmund Hanslien, Ingun Elstad, Svein Tveitdal foreslått. Andrew 

kontakter Ola. 

Sak 7/23 Arbeid mot det politiske miljøet. Notat fra Andrew og Linda ettersendt og tatt til 

orientering. 

Sak 8/23 Smart aktivisme. Bodvar og Linda redegjør for møtet 14.1 der temaet blir drøftet 

sammen med Gro Nylander, Gunnar Lingjærde, Stephan Richter m.fl. 

Enkeltstående stunts eller tyngre engasjement over tid? Vi må få frem positiv vinkling som 

ikke vekker avsky, slik som XR; men må likevel få frem snerten. Viktig å få media til å dekke. 

Mange gode forslag kom frem, som løpesedler under vindusviskere på biler etc, Barnas 

Holmenkolldag, det europeiske nettverket, Valdres sommersymfoni, klimavandring hver 

fredag, inviterer kjendiser osv.  

Bodvar ettersender referat etter hvert. 

Sak 9/23 BKA som delarrangør av Smultringsfestivalen i sept 2023. Lokallaget i Vestfold har 

allerede engasjert seg i planlegging av festivalen som går over flere dager. Øyvind orienterte 

om arbeidet. 

Vedtak: BKA støtter søknaden og bevilger 25.000kr til forberedelse av Smultringfestivalen -
23. BKA ønsker at BKA Vestfold v/Jon Edgar Karlsen deltar i den lokale 
arrangementskomiteen, og Øyvind som BKAs nesteleder deltar på vegne av BKA i den 
nasjonale koordineringsgruppa.  
 

Sak 10/23 Eventuelt 

 

Neste styremøte er mandag 6.2 kl. 9.30-14.30 i Oslo. 

 

 

 


