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STYRETS MELDING 2020 

Formålsparagrafen 
"Lagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og 

primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal 

ivareta kvinners og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på 

likeverd, demokrati og kristen kulturarv." 

 

Visjon - Bygdekvinnelaget - møteplass for aktive kvinner 

 

Medlemmer - Akershus Bygdekvinnelag (ABK) hadde 23 lag ved starten av året. 

Medlemsoversikten pr 31.12.19 viste 1095 registrerte medlemmer. 

Æresmedlemmer - Berthe Haga, Nes Bygdekvinnelag; Turid Jødahl, Gjerdrum 

Bygdekvinnelag og Ellen Klynderud, Frogn Bygdekvinnelag.   

Jubilanter – Fylkeslaget gratulerer Ski Bygdekvinnelag og Vestby Bygdekvinnelag som 

rundet 90 år, Sørum Bygdekvinnelag, Østre Udnes Bygdekvinnelag og Eidsvoll 

Bygdekvinnelag som rundet 95 år.  

Styremøter - Styret hadde 8 møter i 2020. Styremøtene holdes til vanlig i Landbrukets hus i 

Hollendergt. 5, Oslo 

I tillegg kom møter i ulike komiteer som KvinnerUT, Mattradisjoner fra Akershus 

sonestyremøte 2020 med Eidsvoll Bygdekvinnelag  og planleggingskomite for årsmøte 2021 

med lokallagene Ås Bygdekvinnelag og Kråkstad Bygdekvinnelag.  

Covid -19 har ført til mer behandling pr. telefon og e –post.   

Av saker som var til behandling kan nevnes: Nytt fra Akershus Bondelag, Akershus 

Bygdeungdomslag og Norges Bygdekvinnelag; aktuelle økonomiske saker, sonerunden – 

kontakt med og informasjon til og fra lokallagene, nytt fra studieleder, innlegg på facebook og 

nettsidene; fylkesårsmøtet, årsmelding, inspirasjonsseminaret, sonemøtene, sonestyremøtet, 

leserinnlegg, representasjon og informasjon fra samarbeidspartnere.  

 

Sonemøter og sonestyremøte – Grunnet Covid -19 har kun et sonemøte vært 

gjennomførbart. Dette ble arrangert på Flammen kulturverk av Nittedal og Hakadal 

Bygdekvinnelag. De andre sonemøtene utgikk grunnet smittevernshensyn.  

Sonestyremøte 2020 var planlagt arrangert i samarbeid med Eidsvoll Bygdekvinnelag på 

Badet Kulturtun. Dette måtte avlyses etter nye restriksjoner november 2020.  

 

Verving - Fylkesstyret oppfordret lokallagene til å ha arrangement i forbindelse med Norges 

Bygdekvinnelags (NBK) verveuker og også ha fokus på verving hele året.  

  

Kontingent – Kontingenten ble på Norges Bygdekvinnelag sitt Landsmøte 2018 regulert til 

680 kr ut 2020 med indeksregulering fra 2021. Kontingenten skal være lik over hele landet. 

Prosjektstøtte – Akershus Bygdekvinnelag fikk kr 50.000 fra Handelens Miljøfond til 

prosjektet Gjenbruk og fellesskap i kampen mot plast, som videreføres til 2021. Akershus 

Bygdekvinnelag søkte om og fikk kr. 10.000 i støtte til Prosjektet KvinnerUT mestring og 

kompetanse med forlengelse til 2021. Begge prosjekt måtte utsettes grunnet Covid -19.  

 

.  
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AKTIVITETER I 2020 

 

Arbeidsplanen for Akershus Bygdekvinnelag 2020 la grunnlaget for aktivitetene i lokallagene 

og fylkesstyret. Arbeidsplanen har fire hovedområder som gjenspeiler satsingsområder i 

Arbeidsplan for Norges Bygdekvinnelag 2018-2020.  

Årshjulet 2020 for fylkeslaget: 

Sonemøter:           I perioden 1.mai – 30. september 2020 

Årsmøter i lokallagene:         I løpet av oktober 2020 

Sonestyremøte:         16.november 2020 (utgikk pga. Covid 19) 

Årsmøte (telefonmøte)                            14.mai 2020            

Inspirasjonsseminar:         15.mars 2020 (utgikk pga. Covid -19) 

Styremøter etter behov 

Ambisiøse og driftige lokallag og tillitsvalgte 

Oversikten over aktiviteter i lokallagene viser stort engasjement og et mangfold av temaer i 

lokallagene. Lagene er viktige bidragsytere for trivsel i lokalsamfunnet. Mange bruker sosiale 

medier for å informere og holde kontakt med sine medlemmer. Nyutgivelse av boka 

Mattradisjoner fra Akershus, var godt i gang og planlagt å være ferdig til årsmøte 2020. 

Grunnet Covid -19 er avslutningen av prosjektet utsatt. Fylkesstyret har «vist fram» alle 

lokallagene i julekalenderen og sendt sommer- og julebrev.  

 

En tøffere forbrukerorganisasjon 

Mange aviser i fylket publiserte leserinnlegg fra ABK. Fylkesstyret fikk kr 50.000.- fra 

Handelens Miljøfond til prosjektet Gjenbruk og fellesskap i kampen mot plast. Prosjektet skal 

gjennomføres i 2020.  

 

Gjennomslag som samfunnsaktør 

Leserinnlegg fra lokallag og fylkeslaget har blitt trykt i lokal- og fylkesaviser. Temaer har 

bl.a. vært i forbindelse med aktuelle dager med kvinneperspektiv, bevaring av matjord, miljø. 

Målet er å vise hva Bygdekvinnelaget er og står for, engasjere leserne og påvirke politikken 

på kommune- og fylkesnivå. ABK er synlige på sosiale medier med nettsider og FB-side.  

 

Vi viser kvinnesolidaritet. 

Årsmøtet 2019 vedtok en resolusjon med tittelen Kvinner, fred og sikkerhet angår oss alle. 

Den er sendt til Regjeringen. Prosjektet «KvinnerUT» har engasjert mange lokallag.   

Akershus Bygdekvinnelag markerte FNs matvaredag 16. oktober med digitale kampanjer og 

ulike kurs på lokallagsnivå. Vi deltok 10. desember på markeringen i Oslo da Verdens 

Matvareprogram (WFP) vant Nobels Fredspris 2020. Fylkesleder har vært representert i, 

Studieforbundet Kultur- og tradisjon og Voksenopplæringsforbundet i Akershus (VOFO)  

 

Takk 

Fylkesstyret takker medlemmene og lokallagstyrene for omsorgen dere har vist for hverandre, 

for nytenkning og kreative aktiviteter i til tross for strenge smittevernregler. Takk også for 

god kontakt og oppfølging. 

 

 



 5 

STYRET I MELDINGSÅRET 

Leder:   Marit Helene Lund   92 89 03 72     m.h.lund@online.no                       

    

Nestleder: Gro Johnsen              91 12 16 03     gro@smebol.com  

 

Sekretær: Christine Skjellum Eriksrud 97 53 38 10     christine.eriksrud@gmail.com 

    

Kasserer: Bodil Berg    97 16 96 36     bb-berg@online.no 

              

Studieleder:  Liv-Kristin Brattum  40 46 01 26     livkr.brattum@hotmail.com   

              

Styremedlem:  Kari Fjellstad  Luke   41 12 25 71     kari_luke@hotmail.com  

   

AB-repr. Eli Berven     91 82 90 69 eli.berven@nortura.no 

         

ABU-repr: Hedda Geoline Trandem                         info.akershusbu@gmail.com  

 

1. vara  Marit Stranna   93086805        marit.stranna@arbeidstilsynet.no  

 

2. vara            Liv Halvorsrud 

 

3. vara            Torunn Kvarme Aurstad 

  

             

E-post til Akershus Bygdekvinnelag:                        akershus.nbk@bygdekvinnelaget.no 

 

REPRESENTASJON 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rep. til AB-styret:    Marit Helene Lund      Vara:  Liv Kristin Brattum  

Rep. til ABU-styret: Kari Fjellstad Luke Vara:  Bodil Berg 

NBKs fylkesledersamling: Marit Helene Lund 

Samling i regi av Voksenopplæringsforbundet Akershus: Marit Helene Lund 

NBKs landsmøte: Marit H. Lund, Bodil Berg, Kari F. Luke, Gro Johnsen, Kari Tveit 

Mjønerud (Sørum), Kari Frank (Nittedal/Hakadal) 

KvinnerUT: Kari F. Luke, Liv Kristin Brattum 

Komité for Mattradisjoner fra Akershus: Bodil Berg, Marit Helene Lund, Gro 

Therese Lillehol (Aurkog –Høland), Hanne Lersveen (Ullensaker) 

1.vara styret studieforbundet Kultur og Tradisjon: Marit H. Lund 

Konferansen for frivillighet: Marit Helene Lund 

 

 

mailto:m.h.lund@online.no
mailto:gro@smebol.com
mailto:christine.eriksrud@gmail.com
mailto:bb-berg@online.no
mailto:livkr.brattum@hotmail.com
mailto:kari_luke@hotmail.com
mailto:eli.berven@nortura.no
mailto:info.akershusbu@gmail.com
mailto:marit.stranna@arbeidstilsynet.no
mailto:akershus.nbk@bygdekvinnelaget.no
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SONEINNDELING OG SONELEDERE 2020 
Sone 1 

Soneleder Liv Kristin Brattum  

Ski                 Kråkstad 

Vestby           Frogn 

Ås                  Enebakk       

Sone 2  

Soneleder Bodil Berg  

Asker                         Rælingen 

Lørenskog                 Skedsmo 

Nittedal/Hakadal       Bærum 

Sone 3  

Soneleder Gro Johnsen 

Gansdalen      Aurskog-Høland 

Blaker             Sørum 

Oslo  

Sone 4  

Kari Fjeldstad Luke  

Nannestad                Nes 

Østre Udnes             Ullensaker 

Gjerdrum                 Eidsvoll 
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ÅRSMØTE 14. MAI 2020 

 
På grunn av koronapandemien ble møtet gjennomført digitalt.  

 

Velkommen v/ fylkesleder Ingrid Grene Henriksen 

Styreleder Ingrid Grene Henriksen ønsket velkommen og leste formålsparagrafen til Norges 

Bygdekvinnelag. 

«Lagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av et aktivt bygdemiljø og 

primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal 

ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på 

likeverd, demokrati og kristen kulturarv.» 

 

Årsmøtet 2020 ble erklært satt.  

Det var 52 delegater pålogget møtet med 12 fullmakter i tillegg  

Sak 1 Konstituering av møtet   

           Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med endringer nevnt i møtet. 

b) Valg av møteleder  

                Styrets forslag: Eline Stokstad Oserud. 

                Vedtak: Eline Stokstad Oserud 

c) Valg av to representanter til å skrive under protokollen  

                Styrets forslag: Birgit Gullerud, Ås og Lisbet Langsrud, Aurskog-Høland  

               Vedtak: Birgit Gullerud, Ås og Lisbet Langsrud, Aurskog-Høland  

           d) Valg av evt. Tellekorps – frafalles  

 Møteleder overtok «klubba», orienterte om «kjøreregler» og ledet resten av møtet.  

 

Sak 2 Leders tale ved Ingrid Grene Henriksen  
Årsmøte – møteleder - Kjære alle sammen!  

Det vart eit annleis årsmøte i år og nokre «snublesteinar». Dei kjem eg tilbake til. For eg vil 

starte slik eg avslutta leders tale med i 2019: Vær raus med ros.  

Det er veldig lett for meg – for 2019 var eit flott år i fylkeslaget og det er mykje å takke for. 

Vi tok gull i vervekonkurransen! 119 nye medlemmar mot 57 året før. Takk for fantastisk 

innsats! Nå er det mange nye som gler seg til å bli helsa på og inkludert i laget. Inkludering og 

KvinnerUt gjeld alle tilflyttarar i bygda og byen.  

Vi fekk eit nytt lag også. Oslo Bygdekvinnelag vart restifta i november 2019 – så nå er det 23 

lokallag i Akershus Bygdekvinnelag for Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag vart ikkje lagt 

ned – det vart fest - for ei grepa dame rakk opp handa og sa: Det kan ikkje skje – eg tek 

saken! All ære til ho og alle ho fekk med seg – og stor takk til dei som i mange år kjente at dei 

streva litt i motvind men heldt ut!  

Alle laga fortener ein pris eller fleire for all innsats, og det er stas når eit lag får ein ekstern 

pris slik som Vestby som fekk Læringsprisen 2019 frå Voksenopplæringsforbundet 

Akershus. Gratulerer! 

Av dei 23 laga har vi fem jubilantar nå i 2020, så gratulerer til Sørum, Østre Udnes og 

Eidsvoll med 95 år og Ski og Vestby med 90 år. Staslege og viktige samfunnsaktørar i 
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bygdene dette!  

Takk til alle som står på – av og til i motvind, men heldigvis veldig ofte i også i medvind. 

Det er kanskje ein floskel – men utan frivilligheten stoppar Norge, seiest det. Eg trur det er 

sant. Også nå i denne spesielle tida ser eg at mange lag har alternative aktiviteter for å halde 

liv i laget. Det er så flott! Kjenn at du som medlem er stolt og ikkje ver beskjeden når du 

fortel på gater og streder og til alle om kva laget ditt har på programmet.  

Apropos program – nå har generalsekretær Cesilie Aurbakken oppfordra laga til å ta fram 

arbeidsplanen for 2020 – for smått om senn kjem vi vel tilbake til slik det var ein gong – eller 

i alle fall nesten. Da er det bare å planlegge aktiviteter med Tradisjonsmatskolen, KvinnerUT 

og prosjektet Gjenbruk og fellesskap mot bruk av plast. På årsmøtet i 2019 vart det uttrykt 

ønske om å få nytt opplag av Mattradisjoner fra Akershus. Naturleg nok har arbeidet stoppa 

litt opp, men fylkesstyret er i gang.  

Takk også til styret som har støtta meg og samarbeida og kome med innspel – og heldigvis 

også av og til kome med motforestillingar. Og tolmodige har dei vore når eg sender e-postar 

og ringer nesten til alle døgnets tider. Det er jo ikkje akkurat 8 – 16-verv når vi er i det 

frivillige. Når vi ein gong møtes fysisk skal kvar og ein få ein takk på skikkeleg vis frå meg 

😊  

Takk til Gjerdrum og Ullensaker som hadde lagt ned mykje arbeid for at vi skulle få til ei fin 

helg med årsmøte og inspirasjonsseminar! Men så blei det ikkje slik dessverre. Takk igjen til 

laga som der og da stilte lojalt opp den hektiske kvelden da vi forstod at vi ikkje kunne 

gjennomføre. Så kjem det etter ei tid mange tankar og økonomiske bekymringar både for 

lokallaga og fylkesstyret. Vi har informert i brev til lokallagsstyra om kva som vart og er 

gjort, og vi forstår at det kan vere mange meiningar om det var rett det som vart gjort. Vi i 

styret meiner at vi ikkje hadde anna valg enn å halde oss til den avtala som var inngått. 

Administrasjonen i Bygdekvinnelaget v/ Ingrid Lamark og Cesilie Aurbakken gav uvurderleg 

hjelp til vår eigen Bodil Berg med søknad til myndighetene om kompensasjon. Det vart 

dessverre avslag, men ABK-styret vil jobbe videre med saken. Lokallaga er ikkje gløymt i 

denne vonde prosessen.   

Fylkesstyret er mellom barken og veden – eit mellomledd som skal lytte til medlemmane. 

Sakene som vart sendt inn til det ordinære årsmøtet vert ikkje behandla i dag, men på saklista 

er det orientert om kva som skjer vidare.  

Fylkesstyret tek også tak i aktuelle saker sjølsagt. Vi har fått på trykk mange leserinnlegg på 

vegne av lokallaga – aleine, saman med Akershus Bygdeungdomslag og ut frå forslag frå 

administrasjonen i Norges Bygdekvinnelag.  

Vi er forbrukermakt og samfunnsaktør – aleine eller saman med andre.  

Som det står i Norges Bygdeungdomslags oppsang – ja det heiter oppsang:  

«Samlet i lagene er vi en makt». Ungdommen må vi lytte til!  

Tema for inspirasjonsseminaret i 2019 var: Jeg – en samfunnsaktør  

I 2020 skulle vi hatt tema: Vi – influenserkjerringer mot strømmen 

Dette er to sider av samme sak: Vi vil bidra i samfunnsutviklingen!  

I og med at det blir som det blir på slutten av dagen i dag, så tenkte eg å avslutte litt 

personleg. - Hva skal du gjøre framover nå ‘a, sa mannen min ein dag.  

Det er mulig han er litt uroleg i frykt for at eg blir meir i heimen enn før.  Akkurat det har vi 

jo øvd på ganske lenge nå da …  

Eg skal fortsatt være Aktiv livsnyter og Global bygdekvinne slik eg har  presentert meg på 

Facebook. Og så er eg nok også litt tante Sofie som syns at alt hadde vore betre om alle var 



 9 

som meg og var enig med meg. Men det er jammen ikkje lett å få til, så eg er usikker på kor 

mykje energi eg skal legge i den innsatsen. Men kanskje litt … Eg likar jo å skrive så… 

I fjor siterte eg eit trøsteord eg har – om skrekk og gru om det blir tomt på mitt skrivebord – 

det er det nok lite sjanse for på mitt skrivebord … eller i skuffar og skap og … Det ligg ein 

del UFOar – uferdige objekt - rundt i huset - og så skal eg fortsette å synge og lese og gå turar 

og sy og strikke og … Eg likar i grunnen å ha mange ballar i lufta.  

Som global bygdekvinne er eg medlem i ACWW. Privat er eg med i prosjekt i Uganda og 

Senegal – for å styrke jenter og kvinner - som også betyr at alle blir styrka. Støttar du ei 

kvinne, støttar du barna, familien, landet og verden.  

Stor takk til Norges Bygdekvinnelag – og særleg Ellen Klynderud, som var sjefen min ein 

gong – som gav meg tillit og mulighet til å bli ei global bygdekvinne. Desse erfaringane og 

opplevingane har forma meg, og eg deler dei så gjerne om nokon vil høre og sjå.  

I vår har mange bygdekvinner trødd til og vore nabokjerringer slik som ABK skreiv om i 

leserinnlegget med tittelen Nabokjerring – nært og fjernt.  

Der siterte vi frå Kari Bakkes dikt Nærkona som ho skreiv til Kvinneåret 1975.  

Diktet startar slik: Nærkona var ho som kom kom når det trongs ei hånd 

eller eit fornuftigt hjarte. 

Diktet avsluttast slik: Det vart lettare å puste når ho kom til gards 

Mi oppfordring er at vi alle må vere nabokjerringer og nærkoner og bry oss om dei vi har  

rundt oss – både nært og fjernt, kjente og ukjente. 

Vi kan alle bidra der vi er med den vi er. Vi kan alle gjere ein forskjell.  

Den indiske statsmannen Mahatma Gandhi sa det slik:  

Undervurder aldri individets evne til å endre verden. 

Takk for oppmerksomheten – lykke til videre - og godt årsmøte!  

Vedtak: Leders tale tas til orientering og legges ut på hjemmesiden til Akershus 

Bygdekvinnelag. 

 

Sak 3 Årsmelding 2019.  
Saken ble fremlagt av Christine Skjellum Eriksrud. 

Følgende hadde ordet under saken: Ane Aa Grøndahl - Østre Udnes. 

Vedtak: Styrets fremlagte forslag til årsmelding for 2019 godkjennes med de endringer som 

fremkom under møte. 

 

Sak 4 Regnskap og revisjonsberetning 

Saken ble fremlagt av Bodil Berg. 

Følgende hadde spørsmål i saken: Ingen. 

Vedtak: Det fremlagte regnskapet godkjennes 

 

Sak 5 - Arbeidsplan 2020 

Saken ble fremlagt av Liv Kristin Brattum. 

Følgende hadde spørsmål om fremlagt sak: 

Unni Bue – Asker, Ellen Mosleth Frogn, Bente Tømte – Eidsvoll, Ingrid Grene Henriksen og 

Marit Helene Lund, fylkesstyret 
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Spørsmål rundt arbeidsplan 2020 omhandlet følgende tema:  

matsikkerhet - sikre matberedskap, norsk matproduksjon beredskap, hefte om beredskap, 

klimakutt 2030 dramatisk for landbruk og bygder.  

Vedtak: Styrets forslag til arbeidsplan for 2020 godkjennes. 

Sak 6 - Budsjett 2020  
Saken ble presentert av kasserer Bodil Berg.  

Følgende hadde spørsmål til saken: 

Unni Wolden Staver – Bærum, Eva Øvren – Østre Udnes, Unni Bue – Asker, Anne Lise Lund 

- Ullensaker, Ingrid Grene Henriksen – fylkesstyret  

Følgende tema ble tatt opp: 

Feil i budsjett grunnet endring av honorar for styretsmedlemmer i Akershus Bygdekvinnelag. 

Tilbakebetaling, omprioritering i budsjettet, omprioritering av inntekt fra kontingent.  

 

Det endelige budsjettet ble vedtatt etter at godtgjøringer til styret var vedtatt.  

Vedtak: Det fremlagte budsjettforslaget for 2020 godkjennes med endringer som fremkom 

under møtet: 

Posten honorar økes til 22 000, i tråd med endrede godtgjørelser. Det dekkes inn ved å ta 6000 

fra posten reisekostnader. 

Vedtatt mot 2 (to)stemmer. 

 

Sak 7 - Valg  
Lokallagene hadde på forhånd fått mulighet til å sende inn forslag på andre kandidater til 

valgkomiteens leder Marit Tomter.  Hun la fram valgkomiteens forslag.  

Møteleder ledet valget.  

Leder     Marit Helene Lund, Ullensaker.  

Styremedlemmer  Bodil Berg, Kråkstad, gjenvalg 2 år. 

                                               Kari Fjellstad Luke, Ullensaker, gjenvalg 2 år 

                                               Gro Johnsen, Ås, ny for 2 år.                                                            

                                               Christine Skjellum Eriksrud, Aurskog-Høland, ikke på valg           

                                               Liv Kristin Brattum, Asker, ikke på valg 

1. vara              Marit Stranna, Kråkstad, gjenvalg 1 år 

2. vara              Liv Halvorsrud, Blaker, ny for ett år 

3. vara              Torunn Kvarme Aurstad, Ullensaker, ny for ett år  

Valgkomite 2021 

Marit Bjerke Tomter, Rælingen Bygdekvinnelag, ikke på valg 

Elin Mørk, Blaker Bygdekvinnelag, ikke på valg 

Inger E. Holter Holmgrunn, Nannestad bygdekvinnelag, ikke på valg. 

Torhild Solem fra Ski Bygdekvinnelag, ny, 2 år  

Kari Frank fra Nittedal-Hakadal Bygdekvinnelag, ny,2 år. 
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Valg av delegater til Norges Bygdekvinnelags landsmøte 2020.  

Punkt 1. Leder og 3 representanter fra fylkesstyret. Styret velger sine 3 representanter.  

Punkt 2.  Valg av 3 utsendinger fra lokallagene i Akershus Bygdekvinnelag. Valgene gjelder 

for 2 år. 

• Kari Tveit Mjønerud, Sørum Bygdekvinnelag  

• Kari Frank, Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag  

• Line Skallerud Lunder, Nes Bygdekvinnelag  

Punkt 3. Valg av 3 varautsendinger. Valgene gjelder for 2 år.  

• Liv Halvorsrud, Blaker Bygdekvinnelag  

• Else Nora Skjerping, Rælingen Bygdekvinnelag  

• Inger-Ann Hestad, Asker Bygdekvinnelag  

 

Revisorer: 

Bjørg Hoel Sæther, Ås Bygdekvinnelag, ikke valg.  

Lisbeth Langsrud, Aurskog Høland Bygdekvinnelag, gjenvalg 2 år  

 

Vararevisorer: 

Bente Øksne, Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag, gjenvalg 2 år. 

Eva Øvren, Østre Udnes Bygdekvinnelag, ikke på valg.  

Vedtak: Alle de foreslåtte kandidatene ble valgt enstemmig.  

 

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse: 

Leders godtgjørelse: 10 000 kr per år 

Styremedlemmers godtgjørelse kr 1500 per år 

Styremedlemmers godtgjørelse kveld kr 450 per møte 

Styremedlemmers godtgjørelse hel dag kr 900 per møte 

Reisegodtgjørelse: 

Følger skattefri grense for kilometergodtgjørelse ifølge statens satser, p.t. 3.50 kr/km. For 

øvrig følges statens satser. 

Det nye styret forlot telefonmøtet under behandling av denne saken. 

 

Følgende hadde ordet under behandling av saken: 

Unni Wolden Staver - Bærum, Eva Øvren – Østre Udnes, Ingrid Grene Henriksen – 

avtroppende leder Akershus Bygdekvinnelag, Elisabeth Engø - Gjerdrum, Unni Bue - Asker, 

Helga Bjoner – Kråkstad.  

 

Følgende ble tatt opp: 

Leders godtgjøring, økt godtgjøring for sekretær og kasserer, arbeidsfordeling i styret og 

endring av budsjettet. 

Det kom forslag om å øke kasserer og sekretærs godgjøring til 3000. 

 

Det ble først stemt over valgkomiteens forslag til økning av godtgjøring for leder.  
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Det fikk 55 stemmer for og 4 mot.  

 

Det ble så stemt over forslaget om å øke godtgjøring til sekretær og kasserer til 3000.  

Det fikk 51 stemmer, 2 mot og 6 blanke 

 

Vedtak: 

Leders godtgjørelse: 10 000 kr per år 

Sekretærs godtgjørelse: 3000 kr per år 

Kasserers godtgjørelse: 3000 kr per år 

Styremedlemmers godtgjørelse: 1500 per år 

Styremedlemmers godtgjørelse kveld kr 450 per møte 

Styremedlemmers godtgjørelse hel dag kr 900 per møte 

Reisegodtgjørelse: Følger skattefri grense for kilometergodtgjørelse ifølge statens satser, p.t. 

3,50 kr/km. Forøvrig følges statens satser. 

 

Det nye styret logget seg på årsmøtet igjen før avslutningen.  

Avslutning av årsmøtet: 

Ingrid Grene Henriksen, tidligere leder av Akershus Bygdekvinnelag, takket for samarbeidet 

med styret, årsmøtet og årsmøteleder. 

Marit Helene Lund, nyvalgt leder av Akershus Bygdekvinnelag, takket for tilliten, og hilste til 

lokallagene. Videre takket hun tidligere leder Ingrid Grene Henriksen for godt samarbeid og 

ga et pengebidrag til Girls Have A Dream School.  

Jorunn Henriksen fra Norges Bygdekvinnelags sentralstyre hadde en hilsen til Akershus 

Bygdekvinnelag. Denne vil bli lagt ut i sin helhet på hjemmesiden til Akershus 

Bygdekvinnelag.   

 

Birgit Gullerud ønsket på vegne av Ås Bygdekvinnelag og Kråkstad Bygdekvinnelag 

velkommen til fylkesårsmøte 2021 lørdag 13.mars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser Ingrid 

Grene Henriksen 

under det digitale 

årsmøtet i 2020. 
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ARBEIDSPLAN FOR AKERSHUS BYGDEKVINNELAG 2020 
Visjon - Bygdekvinnelaget – møteplass for aktive kvinner 

 

Norges Bygdekvinnelag har mange aktive og sterke lokallag i hele landet. Vi er en inspirator 

og pådriver for gode kvinneliv og trygge og aktive lokalmiljø. Vi er gode på matkultur, og vi 

står for et åpent og inkluderende fellesskap.  

Fylkesstyret er kontaktledd mellom lokallagene og sentralstyret og administrasjonen i NBK. 

Norges Bygdekvinnelags styringsdokumenter brukes internt i arbeidet i laget og som 

kunnskapskilde når vi kommuniserer utad.  

Arbeidsplanen for Akershus Bygdekvinnelag bygger på Norges Bygdekvinnelags arbeidsplan 

2019 – 2020 som ble vedtatt på landsmøtet 2018. 

 

Fire strategiske grep:  

 Ambisiøse og driftige lokallag og tillitsvalgte 

 En tøffere forbrukerorganisasjon 

 Gjennomslag som samfunnsaktør 

 Vi viser kvinnesolidaritet  

 

Ingen kan gjøre alt – men alle kan gjøre noe.  

 

 Strategisk grep 1: Ambisiøse og driftige lokallag og tillitsvalgte (Arb.plan s. 4)  

• Arbeide for aktive lokalmiljø, ha varierte aktiviteter og åpne temamøter  

• Samarbeide og holde hverandre orientert om aktiviteter og engasjement.  

• Ha verving på arbeidsplanen og nye i bygda inviteres med på det som skjer.  

• Søke om midler til arrangement om f.eks. «Unge Bygdekvinner».  

• Bidra med lokale oppskrifter og historier til oppskriftsdatabasen.  

• Samarbeide med andre lag og foreninger i bygda om temamøter o.l.  

• Bruke sosiale medier, nettsider o.l. for å informere om aktiviteter.  

• Delta på kurs/seminar som arrangeres.  

• Bruke informasjon og materiell fra Norges Bygdekvinnelag i arbeidet i laget  

Strategisk grep 2: En tøffere forbrukerorganisasjon (Arb.plan s. 6)  

• Støtte eller sette i gang aksjoner mot kasting av mat.  

• Støtte aksjoner for bedre helse.  

• Støtte arbeidet for økt matkunnskap.  

• Støtte innføring av skolemåltid.  

• Arbeide for å minske bruk av skadelig plast  

 

Strategisk grep 3: Gjennomslag som samfunnsaktør  (Arb.plan s. 9)  

• Være politiske samfunnsaktører.  

• Bruke media for å vise hva vi står for og mener om aktuelle saker.  

• Samarbeide med kommunen og andre aktører i bygda  

• Bruke muligheter for å påvirke politikken på kommune- og fylkesnivå og legge press 

på myndighetene  

• Arbeide for å styrke kvinners deltakelse i lokalpolitikk 

• Motivere kvinner til å ta på seg lederposisjoner.  



 14 

• Støtte etablerere og sosiale entreprenører 

• Sette fokus på beredskap  

 

Strategisk grep 4: Vi viser kvinnesolidaritet  (Arb.plan s.10)  

• Arrangere aktiviteter som bidrar til inkludering av tilflyttere i lokalmiljøet og som 

øker samholdet i bygda  

• Samarbeide med andre organisasjoner om inkludering av minoritetskvinner og 

innvandrerfamilier i bygda.  

• Delta i KvinnerUT-prosjektet og skaper en inkluderende organisasjon.  

• Ha temamøter og informerer om Norges Bygdekvinnelags prosjekt i Guatemala.  

• Informere om Norges Bygdekvinnelags juridiske hjelpetelefon og hjelpefondet.  

• Markere dager som setter nasjonale og internasjonale kvinnespørsmål på agendaen.  

• Informere om at Norges Bygdekvinnelag er medlem Associated Country Women of 

the World (ACWW) som er den globale organisasjonen for bygdekvinner.  

• Informere om at Norges Bygdekvinnelag deltar aktivt som medlem i Forum for 

kvinner og     utviklingsspørsmål (FOKUS). 

 

 

Årshjul for lokallagene: 

Styremøter    Etter behov 

Sonemøter     I perioden 1.mai – 30. september  

Årsmøte     I løpet av oktober 

Temamøter, turer, KvinnerUT m.m.  

Arrangement Unge Bygdekvinner     

 

Årshjul for fylkesstyret  
Sonemøter:       I perioden 1.mai – 30. september  

Årsmøter i lokallag:      I løpet av oktober  

Sonestyremøte(r):                            I siste halvdel av november  

Årsmøte:       I løpet av mars  

Inspirasjonsseminar:                 I tilknytning til årsmøtet 

Deltakelse på landsmøte:     I juni 

Styremøter etter behov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Styret 2020 bak fra venstre: Marit Stranna, Liv Kristin Brattum, Marit H. 

Lund, Christine S. Eriksrud. Foran fra venstre: Bodil Berg, Eli Berven, Kari 

F. Luke og Gro Jhonsen. 
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INSPIRASJONSSEMINAR  2020 
Inspirasjonsseminaret 2020 ble avlyst og tema flyttet til sonestyremøte.  

 

ARRANGEMENTER I MELDINGSÅRET  

 
SONEMØTER 2020. 
Sonemøtene ble i hovedsak avlyst i 2020 grunnet smittevernshensyn og nasjonal nedstenging 

våren 2020. Høsten 2020 var det likevel en opning for et lag å arrangere sonemøte.  

 
SONE 2 
Den 17. september 2020 inviterte Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag til sonemøte i sone 2 i 

storsalen i Kulturverket Flammen. Arrangementet ble holdt i tråd med gjeldene 

smittevernregler. Før møtet begynte ble vi servert kaffe og kanelboller. 

 

Tema for møtet var Kvinner og demens. 

 

Foredragsholdere var journalist Helene Sandvig fra NRK og Mina Gerhardsen fra 

Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Helene Sandvig var først ut. I sitt foredrag 

tok hun for seg hvordan familiene til 

personer med demens påvirkes av 

sykdommen. 

 

Mina Gerhardsen tok for seg hvordan det 

offentlige kan hjelpe personer med påvist 

demens og deres pårørende. Det er mye 

arbeid og forskning på dette området som 

gjenstår. Og det trengs mer midler til 

forskning, Nasjonalforeningen har stort 

fokus på dette området fremover. I løpet av foredragene kunne tilhørerne sende inn 

spørsmål de ønsket svar på fra foredragsholderne. 

 

I etterkant av innleggene holdt Kari Frank i tråden og ledet samtalen videre med 

foredragsholderne og tilhørerne. Det ble en god dialog mellom Helene Sandvig, Mina 

Gerhardsen og deltakerne i salen. 

Tilslutt informerte soneleder Bodil Berg om Akershus Bygdekvinnelags arbeid og planer 

fremover. 

All ære til Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag for et flott sonemøte i et vanskelig år. 

 

SONESTYREMØTE 
Sonestyremøte 2020 var godt planlagt i samarbeid med Eidsvoll Bygdekvinnelag. Grunnet 

smittesituasjonen skulle det være på Badet Kulturtun i november. Dette lokalet ble regnet som 

egnet for å ivareta smittevernstiltak for offentlige arrangement. Grunnet ny oppblomstring av 

Covid -19 og strengere restriksjoner ble arrangementet avlyst.  

 

Det planlagte sonestyremøte skulle ha hoveddtema «velkledd med lite miljøbelastning» og 

hovedforedrag skulle være av Ingun Grimstad Klepp.  
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PROSJEKT GJENBRUK OG FELLESKAP MOT BRUK AV 

PLAST. 

  

Fylkesstyret fikk i desember 2019 innvilget kr 50 000 fra Handelens 

Miljøfond (HMF) til prosjekt Gjenbruk og fellesskap mot bruk av 

plast. Målet med prosjektet er å produsere alternativer til plastposer 

samtidig som en skaper et fellesskap i bygda. 10 lokallag kunne få 

økonomisk støtte til å gjennomføre sykurs. Det ble informert om 

søknaden på sonestyremøtet i november 2019 og i årsmelding for 

2019, og informasjon om bevilgningen fra HMF ble lagt ut på 

Facebook i desember – 19. I mars -20 ble informasjon og invitasjon 

til å søke sendt lokallaga og lagt ut på nettet og Facebook. Det ble orientert om prosjektet på 

Akershus Bygdekvinnelags digitale årsmøte 15.mai 2020. I august 2020 ble det sendt ny 

invitasjon til lokallagene.  

Planen var at prosjektleder skulle ha innlegg på inspirasjonsseminaret i november 2020.  

Da dette måtte avlyses, fikk alle laga tilsendt det planlagte innlegget, bilde av forslag til 

produkter og mønstermal til frukt-/grønnsakpose. Alle laga fikk også en frukt-/grønnsakpose 

tilsendt i posten.  

Fire lag meldte i 2020 at de er interessert i å holde kurs, men dette har så langt ikke vært 

mulig pga pandemien. Ideene og det vi håper er inspirasjon til å sy produkter for å erstatte 

plastposer er til fritt bruk når som helst, så det er å håpe at noen tar tak i det når det igjen blir 

mulig å arrangere kurs.  

Rapporter er sendt til Handelens Miljøfond, og midlene er til disposisjon også i 2021.  

Styrerepresentanter ifbm prosjektet er: Marit Helene Lund, Liv Kristin Brattum og Bodil 

Berg. Prosjektleder er Ingrid Grene Henriksen. 
 

PRISER 2019 

 
Fylkesstyrets plan var at æresprisene for 2019 skulle deles ut på fylkesårsmøtet 14. mars 2020 

noe pandemien satte en effektiv stopper for. Årsmøtet ble avholdt elektronisk to måneder 

senere. Det er lite stas å få priser over telefon. I ren optimisme bestemte vi i å kaste glans over 

prisvinnerne på Sonestyremøtet på Eidsvoll 21. november. Vi vet hvordan det gikk med det 

møtet!  

Selv om pandemien herjet måtte vi finne en løsning på problemet innen 2020 var omme. Vi 

dro derfor overraskende hjem til vinnerne midt i julestria. Det ble smil og glede da vi sto på 

trappa med blomster og priser. 

Hele tre priser gikk til Vestby Bygdekvinnelag: Stå på prisen, Best i vekst prisen og Best på 

sosiale medier prisen. Styreleder, Trude Skage Andersen, ble avbrutt midt i 

kransekakebaking. Hun takket smilende for prisene på vegne av alle medlemmene i laget. 

Det samme gjorde nyvalgt leder i Ullensaker bygdekvinnelag, Hanne Lersveen, da vi dukket 

opp hos henne med prisen for Unge bygdekvinner. 

Vi gratulerer 

        

Bildene til venstre viser 

Trude Skage Andersen 

som mottar 3 priser på 

vegne av Vestby 

bygdekvinnelag.  

 

Bildet lengst til høyre 

viser Hanne Lersveen 

motta prisen på vegne av 

Ullensaker 

Bygdekvinnelag.  
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MEDLEMSTALL pr. 31.12. 
 

Lag: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Asker 50 54 50 56 47 44 39 

Aurskog – Høland 35 29 28 30 30 32 31 

Blaker 63 62 62 61 55 55 49 

Bærum 41 56 64 48 40 30 27 

Eidsvoll 54 65 64 64 59 52 52 

Enebakk 24 36 33 35 35 37 35 

Frogn 78 76 73 81 79 80 77 

Gansdalen 29 29 28 26 27 28 28 

Gjerdrum 48 44 39 44 39 38 39 

Kråkstad  53 56 55 55 56 54 48 

Lørenskog 22 26 27 35 37 39 38 

Nannestad 27 25 25 25 24 23 23 

Nes 36 35 34 36 34 37 31 

Nittedal og Hakadal 32 34 36 36 35 30 65 

Oslo 26 17 * * * 21 30 

Rælingen 60 61 60 58 54 55 55 

Skedsmo 62 56 54 46 40 43 42 

Ski 29 28 32 34 30 27 26 

Sørum 65 59 61 62 60 56 52 

Ullensaker 77 75 76 80 84 91 92 

Vestby 84 72 74 69 59 76 78 

Østre Udnes 33 32 41 52 70 85 81 

Ås 64 65 63 60 60 62 57 

Sum 1092 1092 1079 1093 1054 1095 1095 
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RAPPORT FRA SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER 

 

Akershus Bondelag 
Organisasjonen 

Nedstengingen av landet fra midten av mars - og alle senere smitteverntiltak, har tvunget fram 

avlysning av fysiske møter og aktiviteter i 2020, og digitale møter og aktiviteter på sosiale 

medier har overtatt. Akershus Bondelag utsatte sitt årsmøte til 3. juni 2020 – som da ble 

gjennomført digitalt. Ny styreleder ble valgt: Jens Thori Kogstad. Eli Berven ble gjenvalgt 

som nestleder, sammen med styremedlemmer Helge Olaf Aas og 1. vara Kjell Johansen. Nye 

styremedlemmer ble Terje Gulbrand Romsaas og Kjellaug Kylland mens Marit Lund 

representerer Akershus Bygdekvinnelag og Oda Eithun Paulsen representerer Akershus 

Bygdeungdomslag.  

I den landsomfattende sommerkampanjen #komhit ble det utplassert et stort antall 

«bilderammer» som rammet inn vakre og særegne landskap. Mange lokallag i Akershus hev 

seg med i kampanjen. I 2020 var det dessverre ikke mulig å arrangere Åpen Gård på vanlig 

måte, men noen strømmet videoer som viste livet i fjøset eller på gården mer generelt.  

 

Aktuelle saker i 2020 

I januar 2020 hadde Akershus Bondelag en nøkkelrolle i planleggingen og gjennomføring av 

fakkeltog i Bjørkelangen for å protestere mot at regjeringen ikke etterlever Stortingets 

rovdyrforlik. 

Årets store studiearbeid i lokallaga vedrørende jordbruksforhandlingene ble gjennomført som 

planlagt, men årets jordbruksforhandlinger ble omgjort til forenkla forhandlinger, grunnet den 

spesielle situasjonen pandemien skapte.  

Bondeorganisasjonene la i april frem «Landbrukets klimaplan» der 8 innsatsområder skal 

bidra til å innfri avtalen om å redusere jordbrukets samla klimagassutslipp med 5 millioner 

tonn CO2-ekv. fra 2021-2030. I oktober ble klimakalkulatoren lansert, et verktøy for den 

enkelte bonde som skal bidra til å vurdere egen drift i et klimaperspektiv. 

Arbeidet med nytt næringspolitisk program for Norges Bondelag tok mye tid og 

oppmerksomhet, og saken ble endelig avgjort på det digitale, utsatte årsmøtet til Norges 

Bondelag 30. september. Akershus og de andre østlandsfylkene hadde flere endringsforslag 

for å unngå geografisk avgrensing av bl.a. mulig økt produksjonsrom for f.eks. storfekjøtt, 

men måtte se forslagene bli nedstemt. På årsmøtet ble Lars Petter Bartnes gjenvalgt som leder 

for Norges Bondelag, selv om han opprinnelig varslet til valgnemnda at han ikke ville stille til 

gjenvalg. 

Gjennom året har samarbeidet mellom fylkesbondelagene i Viken blitt tettere, og det har vært 

to arbeidsgrupper i arbeid for å forberede det konstituerende årsmøtet for Viken Bondelag i 

mars 2022. De tre fylkeslagene - Akershus, Buskerud og Østfold Bondelag, har også avgitt 

felles innspill, bl.a. til Viken fylkeskommunes landbruksstrategi. Akershus Bondelag er også 

sekretariat for det nye Kornprogrammet for Viken som ble innvilget støtte i 2020. 

I løpet av året har Akershus også avgitt innspill vedr. kvoteleie på melk, og vi har engasjert 

oss i planene om solcellepark på dyrka mark i Nes (som heldigvis ser ut til å være skrinlagt).  

Videre har vi i samarbeid med aktuelle lokallag engasjert oss i planene for ny E16 mellom 

Gardermoen/Kløfta og Kongsvinger, og i oppstartsarbeidet for Østmarka Nasjonalpark. 

BU-prisen 2020 (bedriftsutviklingsprisen) for Oslo gikk til Bygdøy Kongsgård, mens BU-

prisen for Viken ble tildelt Dyster Gård i Ås kommune – som drives av Johan Bjørneby og 

kona Tove. Akershus Bondelag har deltatt i jury-arbeidet før nominasjonene, og begge 

prisvinnere har vært fremmet av Akershus Bondelag. Det er Innovasjon Norge som deler ut 

prisen. 
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Akershus Bygdeungdomslag  
  
Akershus bygdeungdomslag sitt 81. årsmøte ble arrangert 15.02.2020 av Nittedal/Hakadal 

BU. Herble et nytt styre valgt som så lyst på arbeidsåret 2020. Fylkesstyret rakk å avholde to 

styremøter førCovid19-pandemien inntraff. Fylkesstyret deltok i mars på en digital versjon av 

vårkurs somarrangeres av Norges bygdeungdomslag hvert år for at alle i fylkesstyret skal lære 

mer om sitt verv. 

 

I april hadde fylkesstyret planlagt å arrangere nemdshelg, men dette ble heller en digital 

nemdsdag. Dagen besto av en fellesdel samlet for alle nemdene og deretter eget arbeid med 

mandat for allenemdene. 

 

På grunn av strenge restriksjoner måtte vi dessverre avlyse det planlagte sommerstevnet som 

skulleavholdes i Sørum. Sommerstevnekomiteen i Sørum har bestemt at de heller skal 

avholdesommerstevnet i 2021. 

 

Landsstevnet som arrangeres i Rogaland i 2020, ble dessverre avlyst, mens årsmøte i NBU 

bleavholdt digitalt. Det ble et kortere årsmøte enn vanlig, da de viktigste sakene for å 

holdeorganisasjonen i gang ble prioritert. Akershus samlet sine delegater på Grønt fagsenter. 

Høsten startet med at lokallagene arrangerte årsmøte, og fylkesstyret bidro så godt de kunne 

med å hjelpe lokallagene i gang med ett nytt arbeidsår. 

 

I september arrangerte Akershus BU høstkurs. Vanligvis samles alle lokallagstyrene, men i år 

måtte vitenke alternativt på grunn av pandemien. Løsningen ble å samle ett og ett verv på 

forskjelligelokasjoner. Høstkurset ble arrangert over en dag istedenfor en helg. Fylkesstyret 

fikk godetilbakemeldinger på denne løsningen. 

 

2020 har vært et annerledes år for de fleste, å Akershus BU har merket dette godt på 

medlemstall. Så og si alle fysiske arrangementer som inntraff etter 12. mars har blitt avlyst. 

Lokallagene har vært flinketil å arrangere både quiz, tevlinger og sosial kvelder digitalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                
 

Bildet fra kveld i Østre Udnes Bygdekvinnelag i samarbeid med Bygdeungdomslaget der.  
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DEL 2 – Nyttig informasjon til arbeidet i lokallagene 

 

 

 

 

 
 

Årshjulet 2021 for distriktslaget: 

Sonemøter:      I perioden 20. august – 1.november (pga. Covid.19) 

Lokallagsårsmøter    Innen 1.november 

Høstseminar                               I siste halvdel av november  

Inspirasjonsseminar: NBK   5 -7 nov. Lillehammer ( for  alle medl.) 

Årsmøte:      I løpet av mars 2022 

Deltakelse på landsmøte:   Ikke landsmøte 2021  

Styremøter etter behov 

 
RETNINGSLINJER FOR SAMARBEIDSMØTER MED LOKALLAGENE 

Distriktsårsmøtet 

Distriktsårsmøtene gjennomføres etter plan for årsmøterullering.  

Styret i Akershus Bygdekvinnelag kontakter neste års vertskapslag og holder tett kontakt fra 

nyttår til årsmøtet.  

. 

Distriktsstyre har ansvar for: 

 Saksliste for årsmøtet 

 Sende ut sakspapirer iflg. vedtektene 

 Finne foredragsholder 

 Gjennomføre årsmøtet 

 

Akershus Bygdekvinnelag og vertslagene samarbeider om: 

 Innhente priser for lokaler og nødvendig utstyr 

 Fastsette dato i samarbeid med vertslagene 

 Finne sponsorer 

 Invitere ordfører som ønsker velkommen til kommunen 

Årsmøterullering  
2022 Ski og Enebakk 2028 Rælingen og Nittedal og Hakadal 

2023 Eidsvoll og Nannestad 2029 Asker, Bærum og Oslo 

2024 Nes og Østre Udnes 2030 Blaker og Sørum 

2025 Aurskog – Høland og Gansdalen 2031 Ullensaker og Gjerdrum 

2026 Frogn og Vestby 2032 Ås og Kråkstad 

2027 Lørenskog og Skedsmo 2033 Ski og Enebakk 

 

 

 

Norges Bygdekvinnelags etiske kjøreregler 
- Vi skal respektere hverandre  

- Vi skal være åpne og ærlige  

- Vi skal vise engasjement 

- Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger 

- Vi skal skape trivsel, stolthet og glede  
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SONEINNDELING  
Bygdekvinnelagene i Akershus er fordelt i fire soner.  

Sone 1: Ski, Kråkstad, Ås, Vestby, Frogn og Enebakk 

Sone 2: Lørenskog, Oslo, Rælingen, Nittedal-Hakadal, Asker og Bærum  

Sone 3: Sørum, Blaker, Gansdalen, Aurskog-Høland og Skedsmo 

Sone 4: Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Eidsvoll, Nes og Østre Udnes  

Hver sone ledes av en soneleder. Sonelederne får tildelt sin sone på første konstituerende 

styremøte etter årsmøtet. Lokallagene får informasjon omhvem som er soneleder. 

 

Sonemøter holdes primært i tiden 1.mai til 30.september 
* Rullerende vertskapsplan for sonemøter er å finne i årsmeldingen fra Akershus   

Bygdekvinnelag. 

* Sonemøtene er åpne for medlemmer og ikke-medlemmer. Fylkesstyret er representert på 

alle møtene. 

* Dato bør fastsettes når årsplanen legges og informeres om så tidlig som mulig slik at alle lag 

i sonen kan føre dette inn i sin arbeidsplan. 

*Tema for møtet skal utarbeides i samarbeid med soneleder. 

*Vertslaget sender invitasjon til lagene i sonen i god tid i samråd med soneleder. 

*Laget sørger for lokaler, enkel bevertning og foredragsholder. 

* Soneleder hilser fra Akershus Bygdekvinnelag. 

 

Høstseminar holdes i løpet av siste halvdel av november 

Intensjonen er at møtet kan holdes lokalt. 

* Dette er et viktig arbeidsmøte som alle styrene i sonen må prioritere. 

* Tema for møtet settes opp av distriktsstyret  

* Soneleder, eventuelt distrisktsleder har ansvar for å sende innkalling til høstseminaret. 

* Distrikststyret leder møtet.  

* Enkel servering etter avtale 

 

STATUTTER FOR PRISUTDELINGER  

Stå på – prisen 
 Deltar på de arrangement som Akershus Bygdekvinnelag lager til for lokallagenes 

styrer og medlemmer. 

 Nytenkning og kreativitet. 

 Innlemmer noe av Norges Bygdekvinnelags og Akershus Bygdekvinnelags 

arbeidsplan i sin egen. 

 Ivaretar «det gode bygdeliv» ( kultur og historie) og er synlig i bygda. 

 

Best i vekst   
- Det laget som har vervet flest nye medlemmer.  
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RULLERING AV SONEMØTER                        

 

VALGSONER 2022-2033 
Deltakelse i valgkomitéen går på omgang. Leder i Akershus Bygdekvinnelag kaller inn 

valgkomiteen i god tid før årsmøtet. Se vedtekter s. 17 angående REGLER OG INSTRUKS 

for valgnemnder. «Årsmøtene i distriktslag og lokallag velger en valgnemnd med 2-3 

medlemmer og 1 varamedlem. Disse blir valgt for 3-4 år med rullering. Medlemmet som har 

sittet lengst blir leder for nemnda og går ut ved neste valg. Medlem nr.2 rykker da opp som 

leder. Nytt varamedlem blir valgt hvert år».  

 

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Sone 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sone 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

       

1 Ås Vestby Frogn Enebakk Ski Kråkstad 

2 Asker Bærum Rælingen Lørenskog Oslo Nittedal/Hakadal 

3 Blaker Gansdalen Aurskog -Høland Sørum Skedsmo Blaker 

4 Ullensaker Nes Østre Udnes Nannestad Gjerdrum Eidsvoll 

       

 



 24 

  

OVERSIKT OVER  LOKALLAG.  
Lokallag Stiftet Leder Telefon/E -post 

Asker  1934 Yvonne Skjulestad 47 02 26 83 

yvonneskjulestad@gmail.com  

Aurskog - Høland 2009 Lisbet Langsrud 92 62 11 45  

 lisbet.l@online.no 

Blaker 1937 Jorid Holmsen 95 90 58 89  

Jorid.holmsen@gmail.com 

Bærum 1938 Unni Wolden Staver 

 

48 15 77 83 

unni.wolden.staver@bondelaget.no  

Eidsvoll 1925 Laila Grastvedt* 91 54 89 16 

grastvedt@icloud.com  

Enebakk 1934 Elin Slette* 92 48 63 39  

slettefarmen@hotmail.com 

Frogn 1927 Solveig Olsberg* 45 91 28 86 

solveig4@gmail.com  

Gansdalen 1933 Else Jørgensen 90 13 08 45 

elsejorg@gmail.com  

Gjerdrum 1934 Hilde Olstad 915 76 299 

hildolst@online.no  

Kråkstad 1934 Astrid Hoel 924 53 989 

Astrid.hoel@online.no  

Lørenskog 1932 Karin Nygård Åstveit 95 08 03 84 

kanyaas@gmail.com 

Nannestad 1933 Inger E.H.Holmgrunn 90 04 15 93 

 i-elihol@online.no  

Nes 1927 Margunn Koller Eggum 99 69 94 93 

margunn.koller@hotmail.com  

Nittedal/Hakadal 1936 Kari Frank 45 40 31 55 

frankari@gmail.com  

Oslo 2019 Nina Sundqvist 91 78 56 20  

nina.sundqvist@matmerk.no  

Rælingen 1939 Elsa Nora Skjerping 95 29 21 03  

elseskjerping123@gmail.com  

Skedsmo 1927 Aud Siri Huseby 41 50 51 27  

husaud@wj.no  

Ski 1930 Ruth Baumberger 90 13 07 38 

b.baumberger@gmail.com  
Sørum 1925 Kari Tveit Mjønerud 93 84 23 82  

hemjo@online.no  

Ullensaker 1927 Hanne Lersveen 97 17 36 12 

ler_han@hotmail.com  

Vestby 1930 Trude Skage Andersen 91 16 91 40 

 trsande@gmail.com  

Østre Undnes 1925 Ane Aanerud Grøndahl 90 08 58 93  

ane-2@online.no  

Ås 1934 Birgit Gullerud 93 03 19 09 

birgit.gullerud14@gmail.com  

”4.juni 1931 samla kvinnelaga i Akershus seg til fylkeslag. Kristine Majorsæther blei vald til 

formann, og kontingenten fastsette dei til 10 øre året.”  

(Kirsti Dragsund: Kvinnegiv for bygdeliv. 50 år med Norges Bondekvinnelag.)   

* Postmottaker 
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mailto:solveig4@gmail.com
mailto:elsejorg@gmail.com
mailto:hildolst@online.no
mailto:Astrid.hoel@online.no
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mailto:hemjo@online.no
mailto:ler_han@hotmail.com
mailto:trsande@gmail.com
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AKTIVITETER I LOKALLAGENE I 2020 

Informasjonen om lokallagenes aktiviteter er hentet fra lokallagenes årsmeldinger. Lokallag 

har årsmøtet innen 31.10. Derfor er noen aktiviteter fra november/desember 2019.  

 

Asker Bygdekvinnelag 

Egne notater 

 

Temamøter: Feiret Bygdekvinnenes dag på Åstad gård, Adventsmøte, 

Bokkveld-presentasjon av årets bøker, Eftasverd m/ foredrag av forfatter 

Terje Martinsen. Omvisning i Solbergs gartneri. 

Andre aktiviteter: Fotokurs, Snekkerkurs, Håndarbeidsgruppe som har 

faste møter hver tredje uke. 

KvinnerUT: 4 arrangementer: Plukket epler og laget eplemost, 

juledekorasjoner, plukke markblomster til blomsterkranser 

Medieoppslag: 4 

Synliggjøring: Vervebrosjyrer, Egne nettsider, Facebook, Medlemsskriv, 

Annonser, Leserinnlegg 

 

Aurskog-Høland Bygdekvinnelag 

Egne notater 

 

Temamøter: Bøker ved Anne Libris. Julemøte med gamle julesanger. 

Møte ulike håndarbeid v/Hilde Endresen. Avleggerauksjon ved 

Hemnessjøen. Gårdsbesøk med informasjon og kos med alpakkaene  I 

september lagde vi kranser. 

Andre aktiviteter: Kirkekaffe i Løken og Hemnes kirker. 

Verving/Synliggjøring: Aktive på facebook 

 

Blaker Bygdekvinnelag 

Egne notater Temamøter: Møte med tema «Førstehjelpstjenesten»v/Annie Johansen. 

Møte med foredrag fra NBK`s inspirasjonsseminar i Trondheim. Sørum 

inviterte til fellesmøte med tema «Mattradisjoner» Eva L. Løfsgaard 

fortalte om «matstell fra krigens dager». Møte med mye lagssaker og 

mange nye ideer. Julemøte med rakfisk 

Kurs: Lefsebaking. Sykurs for nybegynnere 

Andre aktiviteter: Deltok på FN dagen med foredrag om «sammenheng 

mellom fattigdom og undertrykkelse» Deltok på høstfesten til 4H. 

Blodklubbkafe, 400 blodklubb ble lagd og alt ble solgt. Møte med 

Lillestrøm kommune om frivilligheten. Gåtur i det fri.  Pynting av Blaker 

kirke til høsttakkefest. Pengegaver gitt til gode formål, laget har også 

mottatt gaver. 

Verving/Synliggjøring: Aktive på facebook 
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Bærum Bygdekvinnelag 

Egne notater 

 

Temamøter: Adventsmøte, Møte med foredragsholder fra Bondelaget 

hvor tema var norske oster og osteproduksjon, 

Synliggjøring: Facebook, Medlemsskriv 

 

Eidsvoll Bygdekvinnelag 

Egne notater Temamøter: Bygg og «Mat for kresne barn» Forskningsleder 

NOFIMA/Norges smaks skule ved Einar Risvik. 8. mars arrangement 

sammen med Eidsvoll 1814 i Wergelands Hus. 

Kurs: Julebakst kurs 6. og 14. november. Sykurs vikingdrakter: 8 

kurskvelder i august, september og oktober, skal brukes på Eidsivatingets 

1000 års jubileum i 2022. 

 Kvinner ut: Julebakst kurs hvor målgruppen var minoritets kvinner.                                                                                  

Tradisjonsmat/tradisjonsmatskolen: Samarbeid med Norske kokkers 

landsforening på Kokkens dag 20. oktober. 

Andre aktiviteter: Med i samarbeids nettverket «Vi bryr oss om Eidsvoll» 

med en repr. i styret. Samarbeidsmøte med Miljøpartiet de grønne: fokus 

på svartelistede planter.                                                                  

Verving/synliggjøring: Innlegg i Eidsvoll Ullensaker Blad om mat 

beredskap. Bistår med aktiviteter for «Den kulturelle skolesekken» sine 

arrangementer på Tingvoll om Eidsivatinget. Facebook.  

 

Enebakk Bygdekvinnelag 

Egne notater  Temamøter: Tur til Løiten lys og brænderi for Vandreutstillingen «En 

akvisitt».  Måneskinnstur til Sand gård med lavvo og tent bål. Skogtur til 

gapahuken på Weng med eget medbrakt mat og drikke. 

Andre aktiviteter: Gammeldags julemarked hvor serverer sveler, 

rømmepletter, varmt å drikke samt musikk. Sonestyremøte. Bakst av 

flatbrød, julekake og vørtebrød. 

Kurs: Lefsekurs med Veronica Olafsen laget deig til tynnlefse og 

smurning. Kurs i  lammerull og hvordan partere opp ett lam i riktige deler. 

Verving/ Synliggjøring: Medlemsskriv. Nettside og facebookside. 

Plakater i lokalmiljøet. 

 

 

Frogn Bygdekvinnelag 

 

Egne notater Temamøter: Årsmøte. Kunstskjæring av frukt. Sunt kosthold v/Anna 

Haug.  Juletrefest. Nissevandring m/ allsang servering av gløgg/saft, nisser 

og nisselover. Nissemor tok i mot ønskelister til nissen.  

Andre aktiviteter: KvinnerUT - arrangement. Bruk hele dyret på stand 

med servering av lammeburgere. Lesering. Gågrupper. Teaterring. 

Strikking av babysokker. 8.mars arrangement i samarbeid med Drøbak 

kino – film «Kvinner». Skogstur m/fiolinkonsert.  

Kurs: Takkebakst- flatbrød og lefsebaking med foredrag om korn og 

viktigheten av korn i kostholdet. Redesign- sykurs. Trygg Mat.  

Verving/ Synliggjøring: På markeder og aktiviteter gjennom hele året. 

Nettside. Facebook. 3 oppslag i lokalavis og 1 i Bygdekvinner. 
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Gansdalen Bygdekvinnelag 

Egne notater Temamøter: Lagd julegodterier. Ref. fra inspirasjonsseminaret til NBK 

Hyggekveld på Pålsetunet. «Om 100 år er allting glemt «v/ Tove Bolstad. 

Nye bøker v/Karen Henriksen  

Andre aktiviteter: Felles styremøte med Blaker, Skedsmo og Sørum: 

Hvordan forholder vi oss til Lillestrøm kommune og Viken fylke?  Deltatt 

på julemarked med salg av risengrynsgrøt. Pyntet og dekket bord til Fet 

Jordbruksforening 150 års-jubileum. Idémøte i Gansvika om videre drift. 

Møte i Lillestrøm kommune om frivilligheten. Lyttevenner på Dalen skole. 

Lesesirkel med jevnlige møter. Trimtur hver onsdag. Bidratt med 

pengegaver til 6 forskjellige formål 

Verving/Synliggjøring: Åpen gruppe på facebook .Vervekampanje v/ 

Fjeldsrud som resulterte i 4 nye medlemmer. 

 

 

Gjerdrum Bygdekvinnelag 

Egne notater Temamøter: Julekransmøte i samarbeid med Gjerdrum hagelag. 

Adventsmøte. «Australia på tvers på sykkel» ved Jan Aurstad. Hagemøte 

hos Anne Norli. Besøk i Haukerudhagen markedshage.                                                                           

Kurs: Betongstøping. 

Andre aktiviteter: Pårørende kaffe på bo og behandlingssenteret.                                                                 

Verving/synliggjøring: Nettsider og FB. 

 

Kråkstad Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter: Julemøte: Hvordan ta vare på hverandre? foreleser 

Anstensrud. Barnejuletrefest for 90 barn og 94 voksne. Guatemalakveld 

med Grete Brundtland. Kosthold og næringsstoffer ved professor Anna 

Haug. Bygdekvinnelaget på gåtur til Vientjern med bad og kast på stikka. 

Septembermøte: Hvordan har vi det? Samtale med egen matpakke og 

korona-restriksjoner. Pynting av kirke til høsttakkefest. Pussing av sølvet 

på samfunnshuset. 

Kurs: Omsøm og gjenbruk av gamle klær og stoffer.  Vevstue. 

Verving/ Synliggjøring: Bruker egne nettsider. Facebook. Medlemsskriv. 

 

 
 

Lørenskog Bygdekvinnelag 

Egne notater 

 

Aktiviteter: Adventsmøte, Salg av julebakst på Skårer gård, Juletrefest, 

Utflukter/turer, bl.a til Raknehaugen, Rælingen Bygdetun m/omvisning. 

Deltatt på sonemøtet, Høsttakkegudstjeneste - pynte kirken, Kveld med 

Kvinneklubben, Skuddårsfest sammen med Landbruksforeningen. 

Sommermøte ble tur til restaurant Roma.  

Medieoppslag: 1 

Synliggjøring: Plakater i nærmiljø, Facebook, Medlemsskriv, Kommunens 

nettside 
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Nannestad Bygdekvinnelag 

Egne notater 

 

 

 

 

Temamøter: Sunn aften. Juletradisjoner i Wales. Nye bøker. 

Skaperverkets dag. Gartner Myrvold. Sang og fortellinger på 

Sykehjemmet. Familieverksted med Grønn kirkering. Tur til 

Funnefoss Industriarbeidermuseum. Honning produksjon. 

KvinnerUT: Deltar på Voksenopplæringen sitt opplegg. 

Tradisjonsmat/tradisjonsmatskolen: Klima pilgrimsvandring.. Klot 

velling. Matfestival sammen med Bondelaget. 

Andre aktiviteter: Bilder fra Goa India – hjelpearbeid. 

Sommeravslutning på Øyungen. Skogdag i samarbeid med 

kommunen og Almenningen. Strikkehjelp på skole. Dugnad på 

Bygdeungdomslagets høstarrangement. 

Verving/synliggjøring: Leverer ut brosjyrer. 

  

 

Nes Bygdekvinnelag 

Egne notater  Temamøter: møte om arv, fremtidsfullmakt og gave. 

KvinnerUT: Kvinnekafe på Årnes gamle skole i november, 

desember, januar, februar og mars. 

Andre aktiviteter: Nissefest på Rånås gård, adventsmøte i Nes 

kirkestue. 

Verving/synliggjøring: Intervju med leder Margunn Koller 

Eggum på FB. Bruk av FB gjennom året. 

 

Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag 

Egne notater 

 

Temamøter: Norske oster, Planteauksjon. 

Andre aktiviteter: Oppstart av Surdeigsgruppa, Oppstart av 

Geriljabroderiprosjektet, Markering av kvinnedagen 8. mars. Deltatt i 

komiteen for Verdensdagen for psykisk helse i kommunen. Arrangerte 

Sonemøte, Markerte Bygdekvinneuka m/stand på Meny, Sendt 2 

høringsuttalelser i forbindelse med kommunale forhold, Etablert samarbeid 

med andre lag og forreninger. 

Kvinner UT: Arrangement i april 

Råvareaksjon: Bruk hele dyret, lammegryte servert v/verdensdagen for 

psykisk helse. 

Medieoppslag: 7 

Synliggjøring: Facebook, Medlemsskriv, e-poster 
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Rælingen Bygdekvinnelag 

Egne notater  

 

 

 

 

 

 

 

 

Temamøter: Strikkemøte, Besøk av Rælingen kommune- tema var 

sentrumsutviklingen i Fjerdingbyområdet, Besøk av jentene på Svartskog, 

som fortalte om driften på gården de hadde overtatt. Tur langs Sagelva.  

Andre aktiviteter: Julebord og markering av 80års jubileumet, Juletrefest, 

Pynting av kirken til høsttakkefesten og servering av kirkekaffe, Åpen 

Bygdekafe på Bygdetunet hver søndag i juni og august og september, 

Deltatt på høstmarkedet og julemarkedet. Deltok på dugnadsmøte til 

Guatemala i Kråkstad, Gjennomført Organisasjonsskolen. Deltatt på 

Sonemøte 

Tradisjonsmatskolen: 3 kurs gjennomført, Lefsekurs, Lage sylte, 

Tradisjonsrike desserter og kaker 

Medieoppslag: 1 

Synliggjøring: Facebook, Medlemsskriv,Utdeling av lagets program på 

biblioteket,legektr,frisørsalonger. Kommunens nettsider 

 

Oslo Bygdekvinnelag 

Egne notater 

 

Temamøter: Norsk friluftskultur 

Kvinner Ut: Tur i Østmarka med grilling, norsk friluftskultur.3 Kvinner 

Ut- aktiviteter måtte utsettes pga. Covid -19. 

Andre aktiviteter: Aktivt bruk av egen facbookgruppe .med 94 følgere  

per. 11.nov 2020 

Verving/Synliggjøring: Har hatt 2 kronikker og innlegg i dagspressen, 

VG, 14. juni og 18. september. Intervju med styreleder i Dag og Tid medio 

april 2020 

 

Skedsmo Bygdekvinnelag 

Egne notater 

 
 

Temamøter: Vi finner julestemningen m/rulling av bivokslys og 

opplesning av julefortellinger, Presentasjon av kornsorten Bygg – 

smaksprøver, Besøk av Ingunn K Grimsrud som fortalte om klær og 

klesvask 

Andre aktiviteter: Egen Turgruppe som arrangerer turer hver torsdag, 

Deltatt på Sonemøte, Turnus på lørdagskafeen på Huseby gård  

Medieoppslag: 1 

Synliggjøring: Facebook, Egne nettsider, Medlemsskriv 

 

Ski Bygdekvinnelag 

Egne notater  Temamøter: Juleverksted. Årsmøte. Foredrag om Guatemala sammen 

med Kråkstad Bygdekvinnelag. 

Andre aktiviteter: Strikkeklubb. Årets bøker med bokmøte. 

Flatbrødbaking på ungdomsskolen fortalte om bruk av korn og poteter og 

gamle baketradisjoner. Julebakst på Bo og Aktiviseringssenter. Pyntet 

kirken til høsttakkefest. Bakst m/ barn fra innvandrermiljø. 

Kurs: Organisasjonsskolen. 

Verving/ Synliggjøring: Verving på våre arrangementer. Facebook. 

Muntlig invitasjon. Medlemsskriv. 
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Sørum Bygdekvinnelag 

Egne notater 

 

 

 

Temamøter: Eldre i trafikken v/Jørn Berthelsen. Julebord med dikt, 

julefortellinger og sang. Fellesmøte med Blaker Bygdekvinnelag, 

mattradisjoner fra krigens dager. Møte med «Alf Prøysens liv» på 

Vølneberg. Besøk på Vølner landhandleri med orientering om 

gårdsbutikken  Olsokfeiring ble det på Vølneberg.  

Kurs: Tradisjonsmatkurs. To kurs i elgsodd, ett flatbrød og tjukklefsekurs 

og ett kringlekurs 

Andre aktiviteter: Julemarked med salg av kakao og pinnebrød. 

Tyttebærtur. Solgte sverler og kaffe på Sørum IL sitt 100-årsjubileum 

Laget sendte ut sommer og påskebrev. Samlet inn penger til «Krafttak mot 

kreft» 

Verving/Synliggjøring: 4 medlemmer vervet på julemarkedet. Aktive på 

Facebook.  

 

 
Ullensaker Bygdekvinnelag 

Egne notater Tema møter: Ost og vinkveld i samarbeid med Bygdeungdomslaget. 

Sensommer treff ved Lund grendehus. Forberede hagen for høst og vinter: 

kveldstreff hos Myrvold gartneri. 

Kurs: Paikurs. 

Andre aktiviteter: Utstilling av nåleputer på biblioteket i forbindelse med 

kulturuka. Møte med grendekvinnene:verving, nytt medlemsregister, FB og 

nettsider. Pynting av Ullensaker kirke til Høsttakkefest, kirkekaffe. 

Verving/synliggjøring: Facebook og nettsider. 

 

Vestby Bygdekvinnelag 

Egne notater Temamøter: Lage urtesalt samt orientering om lagets hjemmeside og 

facebookside. Rusletur til Garder Vevstue. Stell av bunad og lær å sy 

bunadsposer. Juletrefest. Adventskveld. Nissevandring. Hagevandring på 

Ramme gård med hage, kunst og kultur i skjønn forening. 

Andre aktiviteter: Ballkjolesalg med Østlandsendingen fra NRK på 

besøk. Gåturgruppe. Blåveistur, Hvitsten og Deør tur. 

Gåtur med lunch på Haugestua. Strikket lappetepper og gitt disse til 

ungdomsinstitusjoner. Bokring. Strikkekafeer. Babysokker til nyfødte. 

Kurs: Kurs i søm av Follo herrebunad. 

Tradisjonsmat: Råvareaksjonen. 

Verving/ Synliggjøring: Strikkekafeene. Facebook. Kalender i 

lokalavisen. Medlemsskriv. 

Priser: Motatt tre priser fra Akershus bygdekvinnelag for – Best på 

sosiale medier. Stå på prisen. Verving av nye medlemmer. 
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Østre Udnes Bygdekvinnelag 

Egne notater  Temamøter: Nyr. Vinsmaking. «Krafttak mot kreft»: Elin Vatnar Nilsen 

fra Krem.no forfatter av tre bakebøker og blogger. 4000,- ble sendt til 

kreftforeningen. Fellesmøte med Kulturminnebøndene: hvordan ta vare på 

gamle tekstiler. Bruk av sensommer blomster fra hagen. Sopptur.    

Kurs: Voksenopplæringsforbundet hadde medlemsseminar i september. 

Vi stilte med foreleser: «Sånn gjør vi det hos oss. Gode eksempler.» 

Tovekurs.                   

Kvinner ut: Kvinnekafe på Årnes gamle skole i november, desember, 

januar, februar og mars.                                               

Tradisjonsmat/tradisjonsmatskolen: Lammerull. Sylte av ribbe. 

Takkebakst.                                                         

Andre aktiviteter: Spontantur til Rånåsfoss, plukket hvitveis. Nes 

sykehjem ba om smittevern frakker. 1 medlem har sydd tre frakker. Pyntet 

kirken til Høsttakkefest. Lesesirkel.                                     

Verving/synliggjøring: Nettsider og FB. 

 

 

Ås Bygdekvinnelag 

Egne notater Temamøter: Guatemala foredrag ved Hanne Lund om politiske/ sosiale 

forhold for kvinnene i hverdagen. Mat fra mange land med sang og 

underholdning i fra Russland. Adventsmøte med kvinner UT. Årsmøte. 

Andre aktiviteter: Nissevandring på Revhaug gård i skogen i Kroer. Traff 

nisser og julenissen. 

Verving/ Synliggjøring: Egne nettsider. Facebook. Medlemsskriv. 

Kommunens nettside. 
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Akershus Bygdekvinnelag
Regnskap for 2020

Resultat Noter Regnskap Budsjett Regnskap

2020 2020 2019

Inntekter

Medlemskontingent 130 595 130 000 84 340

Salg av bøker 4 000

Sponsor 14 200 7 000 9 430

Møter og kurs 66 855 120 000 120 330

Prosjekt Handelens Miljøfond 3 747 50 000 300

Andre inntekter/tilskudd 1 16 955 16 000 16 799

SUM DRIFTSINNTEKTER 232 352 327 000 231 199

Kostnader

Kontorkostnader (porto/rekv. og lign.) 4 537 5 000 6 625 Trykksaker + porto

Regnskapshonorar 12 340 14 000 14 071

Andre kostnader

Møter og kurs 85 326 150 000 168 014

Sonestyremøte 10 000

Honorar 22 000 22 000 15 200

Møtegodtgjørelse 17 100 36 000 32 400

Km.godtgjørelse/reise 13 081 29 000 19 227

Gaver 1 249 1 000 811

Bøker - beholdningsendring

Prosjekt 6 747 50 000

Org.utvikling 20 000

Foredragsholder 8 000

SUM DRIFTSKOSTNADER 162 380 337 000 264 348

Driftsresultat 69 972 -10 000 -33 149

Renteinntekter 10 086 10 000 10 631

Overføring fra Nortura konto

RESULTAT 80 058 0 -22 518

Noter:

1) Spesifisering andre inntekter:

Momskompensasjon 16955

REGNSKAP  - BALANSE 2020 
Behandles 17.04.21 
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                          Akershus Bygdekvinnelag

                                          Balanse 2020

Balanse Noter Regnskap Regnskap

2020 2019

Eiendeler

Låneinnskudd, Nortura 473 947 464 787

Landkredittbank 246 129 116 558

Bok; Mattradisjoner i Akershus 0

Kundefordringer 0

Andre fordringer

SUM EIENDELER 720 076 581 345

 

Egenkapital og gjeld

Egenkapital pr. 01.01. 577 190 598 708

Årsresultat 80 058 -21 518

SUM EGENKAPITAL 657 248 577 190

Annen gjeld

Leverandørgjeld

Handelens Miljøfond 46 253

Kvinner ut 10 000

Skyldige offentlige avgifter 6 575 4 155

Kortsiktig gjeld, påløpte kostnader 0 0

SUM GJELD 62 828 4 155

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 720 076 581 345
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