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PROTOKOLL STYREMØTE 9 2022 

Tid: Tirsdag 13. september 2022 klokka 17.00                                                                                                                            

Sted: Landbrukets hus, Oslo 

 

 

Til stede: Marit Helene Lund, Liv Østeng Halvorsrud, Christin Retvedt, Kate Nørve, Maren 

Kjølberg og Helge Aas fra Akershus Bondelag.  

Frafall: Margrethe Henden Aaraas, Trude Skage Andersen og Live Grøndahl fra 

Bygdeungdomslaget. 

 

Faste saker: 

Sak 1.9.22:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2.9.22:  Godkjenning av styreprotokoll 8 2022 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3.9.22:  Nytt fra: 

a)  Akershus Bondelag 

De jobber nå tett mot politiske programkomiteer. Konstruktive og gode møter. Temaer er 

klima og miljø og økte kostnader. Lokallagsmøter i oktober. Regner med det blir en del 

tilbakemeldinger.  

b)  Akershus Bygdeungdomslag  

Christin og Helge orienterte kort: Romerike er per nå mer aktive enn Follo, men det er 

personavhengig hvilke lag som har høy aktivitet.  

c)         Norges Bygdekvinnelag 

Utsendt informasjon fra NBK. Mye god informasjon her, husk å lese.  

Distriktsledermøtet: Liv og Marit deltar digitalt,15. september. 

Opplæring i medlemsregisteret 28. september på Zoom fra kl. 18 – 20.                                  

De som ønsker å være med kan bli med på dette. 

 

d)  Studieforbundet Kultur og Tradisjon: 

Møtet i Studieforbundet forrige lørdag, Marit deltok. Akershus BK søker studieforbundet 

20 000 kr til høstseminaret. Søker det som heter Motivasjonstilskudd. Pengene kommer i 

etterkant av avholdt kurs. 

 

Vedtak: Marit og Kate utarbeider søknad om motivasjonstilskudd når programmet er klart  
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Sak 4.9.22:  Økonomi v. Kate 

   

Vi har kr 9000,- på konto per nå. Det er lite bevegelser på kontoen, men noen kostnader           

i anledning treffet på Follo museum. 

Vedtak: Reiseregninger for i år leveres før jul, seinest til julemøtet 14. desember 

 

Sak 5.9.22:  Sosiale medier og strategi v. Margrethe 

Vedtak: Saken utsettes 

 

Saker til behandling: 

Sak 6.9.22:  Studiearbeid v. Maren  

Maren ønsker å lage en liten kursrekke innenfor samme tema, gjerne politiske saker.  

Det er mulig at vi kan søke penger fra andre steder enn studieforbundet, for eksempel    

Smebøls landbrukslegat. Vi kan vurdere å arrangere ei kursrekke i samarbeid med et lokallag. 

   

Vedtak: Maren lager klar to alternative opplegg til neste styremøte 

 

Sak 7.9.22:  Evaluering av Bygdekvinnetreffet på Follo Museum 4. september. 

Vellykket dag, et hyggelig treff. Kunne vært litt bedre oppmøte. Reiseveien var lang for 

enkelte, så det er mulig at vi skulle ha hatt flere serveringer i løpet av dagen. 

 

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Sak 8.9.22:  Hvilken rolle og hva forventes av soneleder?  

Marit gikk igjennom punkter og samtaler om hva vi bør informere om. Pass på å få med 

relevant informasjon og arrangementer. Man kan også nevne boka «Mattradisjoner fra 

Akershus». 

Vedtak: Tas til etterretning  

 

Sak 9.9.22:  Høstseminaret lørdag 12. november  

Margrethe har booket Nittedal Kirkestue, Kirkeveien 123, 1480 Slattum.  

Tentativt program: 
 

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

I tillegg snakker Marit med Ingrid Grene Henriksen og Kari Frank om de vil holde et innlegg 

hver.  
 

Lunsj 
 

Inndeling av lokallaga i grupper med samtaleoppgaver. Marit foreslo at de nevner et prosjekt 

de er veldig fornøyde med, og evt. fallgruver og punkter til forbedring. 

Servering 

- Påsmurte rundstykker som velkomstmat, og varmlunsj (varighet 1 time) midt på dagen.  
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Loddsalg med trekning.  

Invitasjon med program sendes ut i løpet av ei uke. Inngangspenger: kr 150,-.          

Påmeldingsfrist er 1. oktober. 

Innkjøp og ansvarsfordeling blir sak på neste styremøte. 

Vedtak: Liv lager programmet, sender til Marit som sender endelig program til Maren for       

å få layout. Kate tar imot påmelding. 

 

Sak 10.9.22:  Årsmøter i 23 lokallag: 

Vi har som mål å delta på så mange av årsmøtene som vi har kapasitet til. Vi skal gi 

informasjon og hilse fra Distriktsstyret med mer. 

Noen datoer er kommet inn: 

Nittedal og Hakadal 13.10. Nannestad, 18.10. Eidsvoll 26.10. Vestby, Frogn og Østre Udnes, 

26.10. Gjerdrum og Nes 27.10. Oslo 1.11. 

Vedtak: Alle sonelederne etterspør årsmøtedatoer i sine lag, og sender det inn til Marit. Marit 

lager en oversikt og sender det ut til styret. 

 

Sak 11.9.22:  Distriktsårsmøtet 11. mars 2023:  

Samarbeidsmøte med vertskapslaga Eidsvoll og Nannestad ble avholdt på Festiviteten, 

Eidsvoll mandag 5. september, et godt møte hvor mye ble planlagt.  Vi jobber med å finne 

foredragsholder.   

Vedtak: Tas til etterretning  

 

Sak 12.9.22: Bøker på lager. 

Vi trenger en ny lagerplass for «Mattradisjoner fra Akershus» Vi har fått noen tilbud som vi 

synes er for dyre. 

Vedtak: Bøkene hentes av Marit og Kate i løpet av september. De skal heretter lagres hos 

styremedlemmene, for å spare penger og gjøre det praktisk ved salg til lokallagene eller andre.   

 

Sak 13.9.22:  Eventuelt   

Datoer for styremøtene fram til jul: 

Mandag 3. Oktober Landbrukets hus. Styremøtet i november flyttet til tirsdag 8.11. og blir på 

Landbrukets Hus. Mandag 12.12. Julemøte hos Liv i Blaker. 

 

Ref. 

Liv Østeng Halvorsrud og Maren Kjølberg 


