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PROTOKOLL STYREMØTE 7 2022 

Tid: Mandag 13. juni kl. 18.00        

Sted: Aaraas gård, Nittedal 

 

Til stede: Marit Helene Lund, Margrethe Henden Aaraas, Liv Østeng Halvorsrud, Trude Skage 

Andersen, Maren Kjølberg og Christin Retvedt. Meldt frafall: Kate Nørve, Helge Aas fra 

Akershus Bondelag og Live Grøndahl fra Bygdeungdomslaget. 

 

Faste saker: 

Sak 1.7.22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2.7.22: Godkjenning av styreprotokoll 6 2022 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3.7.22: Nytt fra: 

a) Akershus Bondelag    

Marit fortalte at det har vært et møte på Kringler gård i Nannestad med to veterinærer fra 

Matkontrollen. De orienterte om arbeidet bl.a. knyttet til dyrevelferd, og utfordringene 

knyttet til mistanke om dyremishandling. Arbeidet i Akershus Bondelag har den siste 

tiden i all hovedsak vært rettet mot årsmøtet på Lillehammer i tiden 14.-16.juni.  

                                                                                                                       

b) Akershus Bygdeungdomslag. Det ble ikke formidlet informasjon derfra denne gangen.  

 

c) Landsmøtet i Bergen 10. -11. juni 

Marit orienterte. Delegatene fra Akershus i tillegg til leder, Christin Retvedt, Kråkstad; 

Torun Kvarme Aurstad, Ullensaker. Hilde Olstad, Gjerdrum. Karin Nygård Åstveit, 

Lørenskog og Margunn Koller Eggum, Nes. Delegatmøte på Teams uken før avreise til 

Bergen. Diskusjonen rundt kontingenten var en av sakene som nok en gang tok lang tid 

og kunne vært kuttet ned til fordel for andre viktige saker. Det var mye interessant på 

saklista. En resolusjon om merking av brødposer som viser hvor kornet kommer fra ble 

vedtatt. Vertskapet, Hordaland bygdekvinnelag, hadde utformet et rikholdig program med 

foredrag, innlegg, omvisninger og fine sosiale treff. 

Vedtak: Tas til etterretning. 
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Sak 4.7.22: Økonomi v. Kate                                                                                                                     

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

 

Saker til behandling: 

Sak 5.7.22: Bygdekvinnetreffet 4. september.  Marit orienterte om planene. Arrangører lokalt 

er bygdekvinnelagene Frogn og Vestby. Sted: Follo Museum. Varighet blir kl. 13.00 – 16.30. 

Det blir enkel bevertning og maten bestilles via museet sine lokale leverandører. Så snart 

komiteen har et endelig program klart, blir arrangementet gjort kjent på hjemmesiden og øvrige 

sosiale medier. Maren tar ansvar for å skrive invitasjonen. Marit formulerer sommerbrev der 

arrangementet blir nevnt.  

Vedtak: Frist for utsending av invitasjon, sammen med sommerbrevet fra ABK, blir 23.juni.  

 

Sak 6.7.22:  Høstseminaret 12. november  

Ingun Grimstad Klepp har sagt ja til å holde samtaleforedrag på Høstseminaret                      

lørdag 12. november. Det er foreløpig ikke avklart hvor samlingen skal være. 

Vedtak: Styret arbeider videre med planleggingen av årets Høstseminar.  

 

Sak 7.7.22 Eventuelt: Vi undersøker mulighetene for billetter til Linda Eide sin forestilling på 

Det Norske Teatret (september-oktober) for styret med følge. Maren og Marit tar ansvaret for 

planleggingen.  

 

 

 

Sekretær  

Margrethe Henden Aaraas 

 

 

 

 

 


