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PROTOKOLL STYREMØTE 6 2022 

Tid: Mandag 9. mai kl. 17.30        

Sted: Landbrukets hus, Oslo 

 

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

Andersen, Christin Retvedt, Kate Nørve og Live Grøndahl fra Bygdeungdomslaget. Meldt 

frafall: Maren Kjølberg, Helge Aas fra Akershus Bondelag.  

 

Faste saker: 

Sak 1.6.22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2.6.22: Godkjenning av styreprotokoll 5 2022 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3.6.22: Nytt fra: 

a) Akershus Bondelag                                                                                 

Lønsforhandlingene har hatt alt fokus den siste tiden.                                                                                                                     

b) Akershus Bygdeungdomslag  

Ikke noe nytt å melde.   

c) Norges Bygdekvinnelag    

Det pågår forberedelser til landsmøtet. Saksdokumentene blir sendt ut i disse dager.                                                                                                   

Vedtak: Tas til etterretning.  

 

Sak 4.6.22: Økonomi  

a) Kate orienterte om overføringsmøtet hun har hatt med Bodil og regnskapshjelpen til 

ABK. Det kommende året må vi ta stilling til hvilket regnskapssystem vi skal fortsette 

med fra 2023. Kate vurderer alternativer og gi styret en anbefaling i løpet av året.  

 

b) Skal vi søke om motivasjonstilskudd på inntil kr 20.000 fra Studieforbundet Kultur       

og tradisjon? Dette kan bl.a. brukes i forbindelse med et høstseminar i år.                

Skal vi søke om 5000 fra NBK sitt prosjekt VÅR DAG? (Verdens matvaredag 

16.oktober.)  
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Vedtak: Vi søker om 20.000 fra Studieforbundet Kultur og tradisjon.              

Vi overlater til lokallagene å søke midler til VÅR DAG-prosjekter.  

 

Sak 5.6.22: 

Sonerunden v/ sonelederne. 

Liv fortalte at Gansdalen bygdekvinnelag, som er ansvarlig for sonemøtet i sone 3 til høsten,     

er i gang med planleggingen. Tema blir formidling av kunnskap og nyheter i sosiale medier.  

Vestby bygdekvinnelag er ansvarlig for sonemøtet for sone 1 i september, fortalte Trude. Tema 

blir utfordringer knyttet til plast og alternativer til bruk av plast.  

Det forelå ikke opplysninger om planene i sone 2 og 4.  

Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 6.6.22: Landsmøtet i Bergen 10.-11.juni. 

Akershusbenken ser slik ut:  

Delegater: Marit H. Lund, Christin Retvedt, Torunn Kvarme Aurstad, Hilde Olstad, Karin 

Åstveit og Margunn Koller Eggum.  

Observatører: Anne Berit Aurstad og Anne-Lise Lund. 

Jorun Henriksen er innstilt som leder for to nye år, Kari Frank er innstilt som nestleder. Vår 

kontakt i NBK Inger Amb tar ikke gjenvalg.  

Vedtak: Tas til etterretning. 

 

Sak 7.6.22: T-skjorter v/ Liv 

Skal vi bestille T-skjorter med trykk av logo og Akershus Bygdekvinnelag? I så fall, i hvilke 

farger, trykk, størrelser mm.  

Vedtak: To fargealternativer, i prioritert rekkefølge, blir sendt inn som bestilling til firmaet vi 

har fått tilbud fra. Liv tar seg av den praktiske gjennomføringen og bestiller til de som deltar på 

landsmøtet og styremedlemmene i ABK (til sammen 20 T-skjorter).   
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Sak 8.6.22: Bygdekvinnetreff i august/september? 

Treffet i august i fjor på NMBU i samarbeid med Kråkstad og Ås BK var svært vellykket. Skal 

vi arrangere et lignende treff i år? Hvilke lokallag kan vi spørre om samarbeid? Tema? Sted for 

arrangementet? Forslag til steder som kom frem i diskusjonen var Asker Museum eller Follo 

Museum. Det er naturlig å spørre bygdekvinnelagene på eller i nærheten til de aktuelle stedene 

om å bidra som lokale arrangører.    

Vedtak: Vi ønsker å få til et bygdekvinnetreff søndag 4.september. Leder Marit spør museene, 

først Asker museum og det lokale bygdekvinnelaget (og ev flere bygdekvinnelag i nærområdet). 

Om det ikke passer der, blir Follo museum og det lokale bygdekvinnelaget forespurt. Program 

blir bestemt på neste styremøte, etter at vi har fått avklart hvor det er aktuelt å være.          

Komité: Trude, Christin sammen med leder Marit.   

 

Sak 9.6.22: Høstseminaret.                                                                                                                                          

Dato 12. november er tidligere foreslått som dato for et Høstseminar 2022. Høstseminaret skulle 

vært holdt på Eidsvoll i Badet Kulturtun i fjor i samarbeid med Eidsvoll bygdekvinnelag.     

Tema: Velkledd uten stor miljøbelastning v. etnolog og professor i Klær og bærekraft v SIFO, 

Ingun Grimstad Klepp, Bespisning og andre detaljer var planlagt. På grunn av at Badet Kulturtun 

ble vaksinasjonssenter, måtte vi snu oss rundt, og Høstseminaret ble holdt på Blaker skanse.  

Vedtak: Styret ønsker at vi i 2022 får gjennomført den opprinnelige planen for Høstseminar i 

2021, men på samfunnshuset Folkvang i Frogn. Dato som foreslått, lørdag 12.november.        

Leder Marit spør Ingun Grimstad Klepp om å delta. Øvrig program diskuteres senere.  

 

Sak 10.6.22: Årshjulet 

Datoer for styremøter og annet i Årshjulet ble gjennomgått.  

Vedtak: Tas til orientering.  

 

Sak 11.6.22:  

Eventuelt: Ingen saker var meldt inn.  

 

 

Sekretær  

Margrethe Henden Aaraas 

 


