
Årsmelding  

for Besteforeldrenes klimaaksjon, Oslo og omegn  

for perioden 1.mars 2022 til 28. februar 2023 

 

Årsmøtet 2022 og arbeid i styret 

Årsmøtet i 2022 ble holdt 29.mars 2022 i Bykuben, Myntgata 2. Før selve 

årsmøtet holdt Anja Bakken Riise, Fremtiden i våre hender, foredrag om 

overforbruk. 80% av klimagassutslippene fra materialbruk kan kobles til bolig, 

mobilitet og mat. 

 

Valget av styremedlemmer ga følgende sammensetning av styret: 

Heidi Gretland – styreleder 1 år 

Christian F. Holst – 1 år (ikke på valg i 2022) 

Gunnar Lingjerde – 2 år, gjenvalg 

Ivan Chetwynd – 2 år, gjenvalg 

Rudi Kessel – 1 år (ikke på valg i 2022) 

Mette Borchgrevink – 2 år, ny 

Gjermund Stormoen, 2 år, ny 

Liv Marie Bakka, 2 år, ny 

Varamedlemmer – 1 år: 

Liv Marit Henriksen, Harold Leffertstra, Anders Minken, Bjørg-Eli Rinnan, 

Stephan Richter 

Til revisor: 

Rolf Bjerke Larsen – 1 år, gjenvalg 

Til valgkomite`: 

Linda Rundquist Parr og Ivar Castberg 

Styret konstituerte seg med Ivan Chetwynd som nestleder.  

Styret har hatt Silvia Leine som betalt kasserer og regnskapsfører ut 2022. Det 

arbeides med overgang til SmartOrg som ny regnskapsfører. 

Styret har hatt 10 styremøter: 2022: 04.04,0 2.05, 30.05, 05.09, 10.10, 07.11 og 

05.12; 2023: 09.01 og 06.02. 

De fleste møtene ble holdt på Frivillighetens Hus. 

          

Medlemmer 

Lokallaget hadde 01.03.2023 2.137 medlemmer hvorav 1720 betaler full 

kontingent på kr. 300,- og 450 er støttemedlemmer som betaler kr. 150,-Det er 

en økning på 489. 

BKA gikk fra 01.01.2023 over til SmartOrg som regnskapssystem, og tre 



styremedlemmer har fått opplæring. Oslo og omegn lokallag vil gå over til å 

bruke SmartOrg som regnskapsfører. 

 Medlemsbrev har blitt sendt ut hver måned for å informere om møter og 

markeringer til fullt betalende medlemmer. Støttemedlemmer får innkalling til 

årsmøtet. 

 

Markeringer og møter 2022 

21.02: Vi deltok på Natur og Ungdoms markering for Førdefjorden  

10.03: BKA hadde markering sammen med Miljøagentene med pizza til 

deltakerne etterpå  

21.03-25.03: Lunsj og lyrikk med klimablikk på Det Norske Teatret  

18.04: Vi deltok på Natur og Ungdoms aksjon mot 3.rullebane på Gardermoen  

21.08: Vi deltok med Miljøagentene på «Walk in the park» (Frognerparken) 

 

 Markeringer på Eidsvolls plass 2022-2023 

 04.03: Utdeling av boka 2070 av Bjørn Samset til Oslo-politikere  

06.05: Bærekraftige klær -overforbruk av tekstiler  

30.05: Markering utenfor Folkets Hus i forbindelse med LO-kongressen 03.06: 

Ta toget. Klimavennlig transport  

02.09: Klimavandring med grønnvasking som tema  

07.10: Bærekraftig mat  

28.10: Wistingaksjon sammen med politiske ungdomsorganisasjoner og 

miljøorganisasjoner  

04.11: Wisting-markering  

25 og 26.11: Klimavandringer  

02.12: Barnas rett til et levelig miljø og deres mening om klima etter Cop27  

06.01.23: Klimavandring  

23-27.01: Lunsj og lyrikk med klimablikk på Det Norske Teatret.  

03.02: Klimaendringer og snøen som forsvinner  

 

Medlemsmøter 

 02.12.22: Inntrykk fra COP27 ved Svein Tveitdal, vår representant i Sharm El-

Sheik 

14.02.23: Regnskogen og miljøproblemer ved Astrid Evensen Ranum og Emma 

Olette Dobson-Øverland fra Sund folkehøgskole, Trøndelag. 

 

Landsmøtet i Drammen 10-11.09.22 

Før selve årsmøtet fikk vi en oppdatering om Parisavtalen fram mot 2030 ved 

Linda Monsen Merkesdal, AP og Birgit Oline Kjerstad, SV. 

Forfatter Per Bjørn Forås holdt foredrag om fortsatt forbruksvekst. 

 Arne Nævra snakket om klimaendringer og tap av natur – to eksistensielle 



trusler som menneskeheten står overfor. 

 Endringer i formålsparagrafen og vedtektene og strategidebatt var viktige saker 

for Landsmøtet dette året. 

 

 Oslo-saker 

 Oslo og omegn lokallag har arbeidet med både globale, nasjonale og lokale 

saker i 2022. Av lokale saker har vi prioritert kollektivtransport og 

delebilordninger, alpinanlegg i Oslomarka, Oslofjorden og 3.rullebane på 

Gardermoen. 

 

 Samarbeid med andre organisasjoner 

1. Miljøagentene. 

Vi har ikke hatt noen fellesarrangement med Miljøagentene i 2022. Flere 

lokallag i Oslo har problemer med møtevirksomheten, og fylkesstyret har satset 

på felles arrangement, der BKA også kunne delta. Det gjelder 

Miljøagentfestivalen 7. mai, en stand på sommerbiblioteket på St Hanshaugen 

og flere aktiviteter på «A walk in the park» i Frognerparken 21.august. 

Miljøagentene ble tildelt Oslo bys miljøpris 10. juni. Flere fra BKA var til stede 

da Barnas Klimapanel for første gang presenterte sin årlige rapport på et 

offentlig arrangement 26. Oktober på DOGA. 

 

2. Natur og ungdom 

Vi har hatt felles markeringer om Førdefjorden, 3.rullebane på Gardermoen og 

Wistingfeltet. På lokallagssamling 04.02.23 hadde sentralstyremedlem Sigrid 

Hoddevik Losnegård i Natur og Ungdom et innlegg om deres prioriterte 

områder. 

 

3.  Forum for utvikling og miljø 

 BKA er medlem av ForUM som er en paraplyorganisasjon for ca. 60 norske 

organisasjoner som er opptatt av utvikling og miljø. Harold Leffertstra i Oslo og 

omegn lokallag deltar i klimagruppa. Gruppa har i 2022 arbeidet med å øke 

tempo og omfang av utslippskutt, klimafinansiering av fattige land spesielt til 

tilpasning, oppfølging av OECD`s rapport om Norges klima-og miljøpolitikk, 

veiprosjekters påvirkning av klima/miljø, bærekraftig forbruk, klima og 

menneskerettigheter, utfasingsplan olje/gass samt bedre samordning av hensyn 

til klima og natur. 

 Det ble gitt høringssvar til forslag til statsbudsjettet 2023, oppdatering av 

klimalovens klimamål for 2030 og 2050 samt til Klimautvalget 2050 om Norge 

som et lavutslippssamfunn i 2050. Klimagruppa deltok med noen medlemmer i 

COP27. Høydepunktet her var at det etter 30 års arbeid ble enighet om 

opprettelsen av et fond for tap og skade til fattige land. 



 I arbeidsgruppa for matsikkerhet deltar Gjermund Stormoen. I følge FAO er 

matsystemene ansvarlige for om lag en tredel av alle klimagasser. 

Arbeidsgruppa har hatt oppmerksomheten på bære- kraftige matsystem og 

agronomiske metoder. Gruppa har bidratt aktivt for å påvirke norsk 

landbrukspolitikk med sikte på mat- produksjon basert på kretsløpstenking og 

økt forståelse for at landbruket spiller en viktig rolle for alle økosystemtjenester. 

 

4.  Broen til framtiden 

Linda Parr, Gunnar Lingjerde, Andrew Kroglund og Alf Engdal fra BKA har 

deltatt i planleggingen av den årlige klimakonferansen som finner sted 30. mars 

2023. På agendaen står bærekraftige lokalsamfunn, klimajobber, rettferdig 

omstilling og fornybar kraft. 

Økonomi og utstyr 

Lokallaget har solid økonomi. Årsresultatet er på kr. 347.558,-Kontingentbidrag 

fra BKA sentralt for 2022 er kr. 210.000.  

Silvia Leine som har hatt ansvaret for våre regnskapstjenester, har sagt opp fra 

01.01.23 og SmartOrg vil overta hennes oppgaver. 

 Alt utstyr oppbevares i kjelleren på Det Norske Teatret.Vi har hatter, 

plakatvester, roll-ups, bannere, plattinger m.m. og en sykkelvogn til å 

transportere utstyr. 

 

 Konklusjon 

 Det har vært et aktivt år med mange markeringer og møter. I 2022 ble det 

gjennomført to møter med Stortingspolitikere fra AP og SP i Klima- og 

energikomiteen. I samtalene fremkom BKA`s ønsker om en revisjonsinstans 

som kan vurdere om klimamålene nås, tilslutning til BOGA (Beyond Oil and 

Gas) og å kutte subsidier til fossil energi. 

 2022 har vært et år med mange utfordringer og en viktig seier – utsettelsen av 

Wisting-feltet. Vi støtter modige politikere som evner å gjennomføre gode planer 

– for barnas klima er vår sak! 

 

15.mars 2023,  

Styret i BKA, Oslo og omegn  


