
 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I AKERSHUS BYGDEKVINNELAG 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.  

 

Navneopprop   

Delegater: 

Delegatnummer  Delegater og lag Ant. fullm. Ant. stemmeberettigede 

1 Ingrid Grene Henriksen - Styret  1 

2 Marit H Lund - Styret   1 

3 Christine Skjellum Eriksrud 

Styret 

 1 

4 Kari Fjeldstad Luke - Styret  1 

5 Liv Kristin Brattum - Styret  1 

6 Bodil Berg - Styret  1 

7 Marit Stranna - Styret  1 

8 Eli Berven Sundt -  

Akershus Bondelag 

 1 

9 Anne Bjerke  

Akershus Bygdeungdomslag 

 1 

10 Helga Bjoner - Kråkstad 2 3 

11 Inger E Holter Holmgrunn - 

Nannestad 

 1 

12 Karin Kringler - Nannestad  1 

13 Jorid Holmsen - Blaker 2 3 

14 Elisabeth Engø - Gjerdrum 2 3 



 

15 Yvonne Skjulestad - Asker  1 

16 Unni Bue - Asker  1 

17 Birgit Gullerud - Ås 2 3 

18 Inger Karin Myhre - Ski 1 2 

19 Else Nora Skjerping - Rælingen  1 

20 Anne Kristin Lund - Rælingen  1 

21 Marit Henriksen Larsen - 

Vestby 

 1 

22 Karin Aaboen - Vestby  1 

23 Trude Skage Andersen - Vestby  1 

24 Margunn Koller Eggum - Nes  1 

25 Bente Nyerrød - Nes  1 

26 Hanne Lersveen - Ullensaker  1 

27 Mette Knai - Ullensaker  1 

28 Anne-Lise Lund - Ullensaker 1 2 

29 Kari Frank - Nittedal og 

Hakadal 

 1 

30 Aud Engesvoll - Nittedal og 

Hakadal 

 1 

31 Kari Tveit Mjønerud - Sørum  1 

32 Ingunn Orderud - Sørum  1 

33 Ragnhild Aasgaard - Sørum  1 

34 Eva Øvren - Østre Udnes  1 

35 Bente Saghaugen - Østre Udnes  1 

36 Yngvild Wennevold  

- Østre Udnes 

 1 

37 Ane Aa Grøndahl - Østre 

Udnes 

 1 

38 Aud-Siri H Huseby - Skedsmo  1 

39 Mette-Line M Hauglid 

- Skedsmo 

 1 

40 Karin N Åstveit - Lørenskog  1 



 

41 Solveig Bjørnholt - Lørenskog  1 

42 Bente Tømte - Eidsvoll 2 3 

43 Lisbet Langsrud -  

- Aurskog-Høland 

 1 

44 Camilla Neby - Aurskog-

Høland 

 1 

45 Unni Wolden Staver - Bærum  1 

46 Trine Amalie Sjøvold - Bærum  1 

47 Solveig Olsberg - Frogn  1 

48 Marit Rønningen Weltzien  

- Frogn 

 1 

49 Ellen Mosleth - Frogn  1 

50 Kari Anne Kaurstad - Frogn  1 

51 Elin Slette - Enebakk  1 

52 Gro Evensen Ruud - Enebakk  1 

53 Marit Tomter - Valgkomiteen   

54  Jorun Henriksen – Observatør  

Norges Bygdekvinnelag  

  

55  Eline Stokstad Oserud   Møteleder  

 

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 

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 

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 

 

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. 

 

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.  

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.  

 

Protokoll er lest og funnet i orden: Dato:  

 

----------------------------- 

Ingrid Grene Henriksen 

Leder 

 

----------------------------------------------        --------------------------------------------------------- 

Birgit Gullerud, Ås Bygdekvinnelag         Lisbet Langsrud, Aurskog-Høland Bygdekvinnelag 


