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PROTOKOLL STYREMØTE 12 2022 

Tid: Tirsdag 12.desember 2022 kl 18.00        

Sted: Hos Liv, Hogsethveien 90, 1925 Blaker 

 

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

Retvedt, Kate Nørve og Helge Aas fra Akershus Bondelag.  

Frafall: Trude Skage Andersen, Maren Kjølberg og Live Grøndahl fra Bygdeungdomslaget 

 

Sak 1.12.22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent med noen endringer  

 

Sak 2.12.22: Godkjenning av styreprotokoll 11/2022 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3.12.22: Nytt fra: 

a) Akershus Bondelag 

Helge fortalte at det har vært ledersamling i England og tilbakemeldingene er positive. 

Treffpunkt Øst er møteplass for andre bondelag og samvirkelaga og var på Sundvolden denne 

gangen. Stort oppmøte. Styret har ellers jobba med sin siste uttalelse til Gryttenutvalget, som 

er sendt inn til Norges Bondelag.                                                                                                                           

b) Akershus Bygdeungdomslag  

Representanten var ikke til stede og det forelå ikke informasjon fra laget.  

c) Norges Bygdekvinnelag 

Marit orienterte om en kurskomité hun er med i, som jobber for å flere lag til å arrangere kurs 

og benytte støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon.  

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Sak 4.12.22: Økonomi v. Kate  

Styremedlemmene skal sende inn skjema for reiseregning og møtegodtgjørelse.                                                                                                                    

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Sak 5.12.22: Sosiale medier og strategi v. Margrethe 

Vedtak: Utsettes til møte 1. i 2023 
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Sak 6.12.22: Sonerunden 

Takk til Maren, Christin, Kate og Liv for at dere hentet inn flotte bidrag til adventskalenderen. 

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Sak 7.12.22: Studiearbeid v. Maren 

Vedtak: Utsettes til møte 1. i 2023 

 

Sak 8.12.22:  Høstseminaret lørdag 12. november  

Styrets evaluering:  

Styret er fornøyd med arrangementet i sin helhet, og fornøyd med at alle i styret bidrog så 

godt til at det skulle bli bra. Valg av tema traff godt ut fra engasjementet i salen. Lokalene, 

Nittedal Kirkestue, var svært godt egnet til en slik samling.  

Deltagernes evalueringer: 

Tilbakemeldingene er positive, med unntak av at noen påpeker at det burde vært mer tid til 

gruppearbeidet. Av ulike årsaker ble det for lite tid til den siste delen av programmet. Valg av 

tema blir fremheva som veldig bra og interessant. Foredragsholder for hovedtema blir 

fremhevet som ekstra interessant.  

Gruppeoppgavene: 

De ulike forslagene er mer eller mindre ferdige opplegg. Fem av seks forslag er mottatt.     

Her er det mange gode forslag til aktiviteter. De blir samlet i et dokument og sendes alle 

lokallagslederne. Margrethe og Marit samarbeider om å ordne det.    

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Sak 9.12.22: Idebank (5.min) 

Gode ideer til seinere bruk. 

Vedtak: Utsettes til møte 1. i 2023 

 

Møteplan for 2023: Mandag 16.1. på Landbrukets Hus, tirsdag 7.2. på Landbrukets Hus og 

mandag 27.2. (de siste forberedelsene til årsmøtet) på Teams, Årsmøte 11.3. på Eidsvoll, 

konstituerende møte for nytt styre tirsdag 21.3.  

Videre møteplan vedtas av det nye styret.   

 

Sekretær 

Margrethe Henden Aaraas 
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