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PROTOKOLL STYREMØTE 10 2021 

Tid: Mandag 8. november 2021 kl. 17.30 på Landbrukets Hus                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Til stede: Marit Helene Lund, Gro Johnsen, Margrethe Henden Aaraas, Trude 

Skage Andersen, Liv Østeng Halvorsrud, Bodil Berg og Kari Luke.  

Meldt frafall: Bondelagets representant Helge Aas. Bygdeungdomslagets representant, Svein 

Harald Kvarme, var ikke til stede.  

 

Sak 1.10.21: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2.10.21: Godkjenning av styreprotokoll 8 2021 

Vedtak: Godkjennes med noen korrigeringer 

 

Sak 3.10.21: Nytt fra: 

a) Akershus Bondelag 

Leder Marit deltok på Bondelagskonferansen i Sandvika. Programmet var variert og godt 

sammensatt. Norges Bygdekvinnelag fikk 25.000, - som takk for godt samarbeid i 

forbindelse med at Norges Bondelag feiret 125-års jubileum. Gaven ble overrakt til leder 

Jorunn Henriksen som holdt en svært god takketale. 

b) Akershus Bygdeungdomslag 

Kari Luke orienterte. 

c) Norges Bygdekvinnelag:                                                                                                            

Info fra Distriktsledermøtet ved Bodil Berg.    

Møtet foregikk på zoom. På distriktsrunden orienterte Bodil om årets Høstseminar. Noen 

av distriktene har avholdt digitale møter med lokallagslederne. Det er kanskje en idé for 

vårt distriktslag?) Noen har også satt seg konkrete mål i forhold til verving. Kanskje er 

det også en idé for oss? Et annet interessant tema Bodil orienterte om var arbeidet som 

skjer sentralt i organisasjonen for å få økt organisasjonsstøtte, og full kompensasjon for 

mva. 

Det er ellers en gjennomgående tendens at antallet som ikke betaler kontingent er for høyt 

i organisasjonen. For Distrikt Akershus utgjør manglende innbetaling ca. 10 pst av en 

samlet medlemsmasse på 1.058 personer.  

Vedtak: Tas til orientering  
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Sak 4.10.21: Inspirasjonsseminaret på Lillehammer 5.-7.11.                                                   

De som deltok på seminaret, fortalte om svært interessante foredrag og god underholdning.         

Et eksempel som ble nevnt var foredragsholder Robert Mood, tidligere general i Forsvaret og 

president i Norges Røde Kors. Et viktig gjennomgangstema i hans foredrag var «Vi høster som 

vi sår».                                                                                                                 

Vedtak: Tas til orientering  

 

Sak 5.10.21: Sonerunden.                                                                                                            

Det ble orientert om ulike årsmøter som har vært, gjenvalg av styrer og noen nyvalg. Det er mye 

positivt som skjer, og noen lag rekrutterer nye, yngre medlemmer. Årsmeldinger fra lagene skal 

sendes til leder. Sonelederne minner lagene sine om at de må huske å gjøre det så snart som 

mulig.                                                                                                                

Vedtak: Tas til orientering 

 

Sak 6.10.21: Økonomi ved Bodil                                                                                             

Styret ble orientert om reiseregninger og frist for innlevering.   

Vedtak: Utfylt skjema for møte- og reiseregning som gjelder fra juni og ut året skal 

sendes/levers til Bodil innen 8.12.  

 

Sak 7.10.21: Sosiale medier og strategi v. Margrethe 

Vi legger ut tekst og bilder fra Inspirasjonssamlingen på Lillehammer på hjemmesiden vår så 

snart Gro og Marit har skrevet en notis. De som deltar på Høstseminaret, får en påminning om 

Bygg-prosjektet og får en oppfordring om å ta bilder og sende inn utfyllende oppskrifter.  

Trude tar ansvar for å finne noen oppskrifter fra Mattradisjoner fra Akershus, med bilder, som vi 

kan sende videre til Nationen. Gro tar også bilder i forbindelse med et KvinnerUt-kurs og sender 

oppskrifter   

Vedtak: Alle som har mulighet bidrar til at vi får flere oppskrifter med bilder på trykk i 

Nationen. Gro og Trude tar et særlig ansvar i denne runden. De sender stoffet til Margrethe som 

formidler det videre til vår kontakt i Nationen. 

 

Sak 8.10.21: Kurset «Tidlig matglede» på Geitmyra Matkultursenter 26.10.2021                                                                    

Marit orienterte om gjennomføringen av kurset. I alt fem personer deltok, to med babyer og to 

gravide, samt Marit. Anna Werenskiold var en dyktig kursleder. Deltagerne var veldig begeistret 

for opplegget. Deltakerne er oppfordret til å skrive en rapport om kurset. På sikt kan denne typen 

kurs være aktuelt å gjenta i arbeidet med å rekruttere yngre kvinner til lokallagene.  

Vedtak: Tas til orientering  
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Sak 9.10.21: Høstseminaret på Blaker Skanse 20. november 2021                                                                             

Gjennomgang av programmet ved Marit. Det var laget en arbeidsliste som ble gjennomgått.                                                                                                                                                                                        

Vedtak: Arbeidsfordelingen følges opp av hver enkelt.  

 

Sak 10.10.21: Byggkonkurransen    

Vedtak: Gro følger opp saken og sender ut påminning til lokallagene.                                                                                                                       

 

Sak 11.10.21: Eventuelt 

Det var ikke meldt inn saker til eventuelt.  

      

 

 

 

Sekretær 

Margrethe Henden Aaraas  

                                                                                                               


