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PROTOKOLL STYREMØTE 11 2022 

Tid: Tirsdag 8.november 2022 kl. 17.30        

Sted: Teams 

 

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

Retvedt, Kate Nørve, Maren Kjølberg, Live Grøndahl fra Bygdeungdomslaget og Helge Aas 

fra Akershus Bondelag.  

Frafall: Trude Skage Andersen. 

 

Sak 1.11.22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2.11.22: Godkjenning av styreprotokoll 10/2022 (vedlegg) 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3.11.22: Nytt fra: 

a) Akershus Bondelag   

Helge orienterte. Dokumentet fra Gryttenutvalget, som er ute til høring, er det som er mest i 

fokus nå. Så er det i tillegg lokallagsårsmøta som har hatt og har oppmerksomhet.                                                                                                                         

b) Akershus Bygdeungdomslag  

Live orienterte. Har begynt å tenke på forberedelser til årsmøtet i februar, og skal ha en del 

lokallagssamlinger og nemndsmøter mot slutten av dette året i den forbindelse.  

c) Norges Bygdekvinnelag 

Marit orienterte. Det skal holdes et nytt kurs i medlemsregisteret, og hun mente at det er bra 

om noen av oss kan delta. Maren er positiv til å vurdere det.  

Generalsekretæren og Marit har vært på et møte med Oslo bygdekvinnelag for å bli bedre 

kjent med dem og deres planer.    

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Sak 4.11.22: Økonomi v. Kate     

I alt 35 personer har meldt seg på årets høstseminar. Det betyr totalt ca 40 personer inkludert 

styremedlemmer. Ellers er det ikke noe nytt å melde fra forrige styremøte. 

Vedtak: Tas til etterretning 
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Sak 5.11.22: Sosiale medier og strategi v. Margrethe 

Den nærmeste oppdateringen blir bilder og tekst fra Høstseminaret som legges ut i neste ute.  

Adventskalender blir en viktig satsning frem mot jul. Sonelederne har tidligere fått ansvar for 

å samle inn gladsaker med bilde og tekst fra hver av de 23 lokallagene. Maren tar videre 

ansvaret for å samle stoffet og forhåndspublisere hver kalenderdag i Meta Business. Maren 

kontakter Margrethe for hjelp til å fylle alle lukene. Det gis frist til 22. november med å sende 

stoffet til Maren.  

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Sak 6.11.22: Sonerunden 

De ulike sonelederne orienterte om sine erfaringer fra de ulike årsmøtene de har deltatt på. 

Det var mye positivt å melde. Unntaksvis var det noen lag som ikke valgte leder, men 

bestemte at styret skal ha en flat struktur. Det er også noen som har få medlemmer i styret. 

Økonomien er god de fleste steder. Hovedutfordringen for mange lokallag er rekruttering, og 

særlig av yngre medlemmer. Det finnes flere eksempler på lokallag med god vekst, og også 

eksempler på lag som har vurdert nedlegging, men som har fått ny giv og som heldigvis har 

bestemt seg for å drive videre.  

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Sak 7.11.22: Studiearbeid v. Maren 

Det er søkt midler til en kursrekke våren 2023 (tre kvelder på Landbrukets hus), ref. forrige 

protokoll. Vi venter svar på søknaden om kursmidler. «Ta ordet»-kurset prøver vi også å få 

til, samt et kurs i Sosiale medier.  

Vedtak: Vi prøver å få til et «Ta ordet»-kurs i første omgang, tirsdag 14. februar på kveldstid. 

Sted: Landbrukets hus. Vi jobber videre med kursrekken senere på våren når det er avklart 

hvor mye kursmidler vi får, og styret vil også jobbe videre med å finne en kursholder til 

Sosiale medier-kurset.   

 

Sak 8.11.22:  Høstseminaret lørdag 12. november  

Margrethe og Marit har besiktiget Kirkestua i Nittedal. Det er et stort og fint lokale med et 

godt kjøkken og flere disponible rom i tilknytning til selve møtelokalet, Borghild Ruud-salen.  

Styret diskuterte arbeidsfordeling utfra planen som ble diskutert på forrige styremøte. 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

Sak 9.11.22: Eventuelt: Ingen saker meldt inn. 
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Sak 10.11.22: Idebank (5.min) 

Gode ideer til seinere bruk. 

Vedtak: Utsettes 

 

Neste styremøte/julemøte mandag 12. desember hos Liv klokka 18.00.              

 

Sekretær 

Margrethe Henden Aaraas 
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