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Protokoll for Akershus Bygdekvinnelags årsmøte, 16. mars 2019. 

 

Sak 1  Åpning v/fylkesleder Ingrid Grene Henriksen  

Rannveig Karstad, Blaker Bygdekvinnelag og Kari Tveit Mjønerud, Sørum Bygdekvinnelag 

ønsket velkommen til Sørum kommune og Smakfulle Rom hvor årsmøtet ble holdt. 

Smakfulle Rom er et moderne konferansesenter som er innredet i låve og fjøs på Asak gård i 

Sørum.  

Ordfører Marianne Grimstad Hansen ønsket velkommen til Sørum. Hun er stolt av å være 

bygdekvinne, og glad for at Bygdekvinnelaget tar vare på mat- og kulturtradisjoner i Norge.   

I Sørum er det mange lag og foreninger og det er høy bevissthet i det politiske miljøet om å ta 

vare på kulturen i kommunen. Sørum har vokst med 53 % siden manntallet ble etablert. Det 

bringer med seg utfordringer så vel som positiv utvikling.  

Ordføreren mente at Asak gård kan ses som et moderne eksempel på hvordan gårdsdrift og 

næringsvirksomhet kan kombineres på en bondegård. Primærnæring og griserøkting er her 

fremdeles, og også konferansesenter og klatrepark.  

Sørum kommune er i en sammenslåingsfase. Fra 1. januar 2020 blir Sørum kommune en del 

av Lillestrøm kommune. Sørum kommunes politikere er opptatt av å bevare matjord og 

gårdsdrift videre tross sammenslåing. De jobber aktivt for å hindre at matjord må vike plassen 

for utbyggingsprosjekter. 

Jørgen Kirsebom, fotograf og daglig leder i Opplev Sørum viste og kommenterte en rekke 

stemningsfulle bilder fra ulike plasser i Sørum. 

Ingrid Grene Henriksen takket verstlagene Sørum og Blaker, og hver av dem fikk en kopp 

med motiv fra Norges Bygdekvinnelag. 

Ingrid Grene Henriksen leste formålsparagrafen til Norges Bygdekvinnelag.  

 

Sak 2  Navneopprop 

Etter navneopprop var det 59 stemmeberettigede. 

Navn:       Lag: 

1. Ingrid Grene Henriksen    Styret 

2. Kari F Luke      « 

3. Liv Kr Brattum     « 

4. Christine Eriksrud     « 

5. Marit H Lund     « 

6. Bodil Berg      « 

7. Marit Stranna     « 

8. Tone Glemmestad     Kråkstad 

9. Astrid Hoel      « 

10. Margunn K Eggum    Nes 
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11. Bente Nyerrød     « 

12. Inger E H Holmgrunn    Nannestad 

13. Marit Egge     « 

14. Inger Karin Myhre    Ski 

15. Else J Vestby     « 

16. Eva Ullereng     Skedsmo 

17. Mette-Line M Hauglid    « 

18. Bjørg H Sæther     Ås 

19. Birgit Gullerud     « 

20. Ingunn Orderud     Sørum 

21. Toril N Petersen     « 

22. Ragnhild A Lystad    « 

23. Eva Øvren      Østre Udnes 

24. Ane A Grøndahl     « 

25. Marit F Ringereide    « 

26. Else N Skjerping     Rælingen 

28. Lisbet Langsrud     Aurskog-Høland  

29. Gro T Lillehol     « 

30. Astrid Thorud     Gansdalen 

31. Gro Ruud      « 

32. Eva Kinn      « 

33. Unni Weng     Eidsvoll 

34. Bente Tømte     « 

35. Inger – Johanne Christensen   « 

36. Elisabeth Engø     Gjerdrum 

37. Mette Knai     Ullensaker 

38. Hanne Lersveen     « 

39. Anne-Lise Lund     « 

40. Anne Berit Aurstad    « 

41. Solveig Bjørnholt     Lørenskog 

42. Heidi Johnstad     Vestby 

43. Marit H Larsen     « 

44. Karin L Ombudstvedt    « 

45. Marianne Liberg     Asker 

46. Olaug Storløkken     « 

47. Elin Slette      Enebakk 

48. Gro E Ruud      « 

49. Bente Øksne     Nittedal og Hakadal  

50. Marit Henriksen     Nittedal og Hakadal 

51. Marianne Tomter     Frogn 

52. Kari Anne Kaurstad    « 

53. Solveig Olsberg     « 

54. Marit Weltzien     « 

55. Rita Nyborg     Blaker 

56. Bitten Jødahl     « 

57. Rannveig Karstad     « 

58. Joar Hylland Mikkelsen    Akershus Bondelag 

59. Karianne Aanerud    « 

60. Hege Sørby  Akershus Bygdeungdomslag, kom til gen.debatten (stemte ikke)  

61. Anne Nordli     Gjerdrum 
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OBSERVATØRER: 

A. Åse R Hoel      Østre Udnes  

B. Bente Saghaugen     « 

C. Inger S Guttulsrud     Eidsvoll  

D. Claudia Mortotaroeno    Frogn  

E. Silje Frogner     « 

F. Elin Mørk      Blaker  

G. Ellen Klynderud     Æresmedlem 

H. Turid Jødahl     « 

 

 

Ellen Krageberg     Norges Bygdekvinnelag 

 

Vigdis Jordal       Foredragsholder 

 

Sak 3  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Ingrid Grene Henriksen refererte til vedtektene ang. frister for kunngjøring av årsmøtet og 

utsending av årsmøtepapirene. Hun refererte til aktuelle datoer da dette var gjort. 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 4  Valg av møteleder 

 

Forslag: Inger Johanne H. Sveen 

Vedtak: Inger Johanne H. Sveen 

 

Sak 5 Valg av to representanter til å skrive under protokollen sammen med leder.  

 

Forslag: Rannveig Karstad, Blaker og Anne- Lise Lund, Ullensaker 

Vedtak: Vedtatt. 

Sak 6  Leders tale 

 

Utdrag fra leders tale:  

Kjære alle sammen!  

* Spor skapes når vi møter kvarandre – kjente og ukjente. Eg står her på vegne av 

fylkesstyret, og sammen har vi gjort vårt beste for å setje spor på forskjellige måtar det siste 

året.   

* Vi skal vere stolte og rette ryggen når vi fortel om det viktige arbeidet vi gjer for gode 

liv i trivelege bygder. Vi er frivillige, og den ulønna innsatsen frå folk utgjer ca 148.000 

årsverk. I 2014 var dette verdt 125.5 milliardar kroner. Og oversikten over aktiviteter i 2018 

viser at det er utruleg mange og varierte arrangement rundt i fylket. Eg nemner ingen spesielt 
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– men skryt generelt i form av ord. Her er mine ord for å beskrive lokallaga: Autentisk, blid, 

bra, energisk, frodig, gagnlig, gjev, livlig, kjærlighet, aktive, nevenyttig, sosiale, ønskelag, 

nær, raus, samarbeid, utadvendt, vennlig, åpent.  

* Om det er litt tungt innimellom så er vi i fylkesstyret der for å dra lasset saman med 

dykk – det er ei av oppgavene vi har som ombudskvinner.  

Om det går litt tungt så kan det vere lettare å få 10 personar til å gjere ein sak kvar enn å få 

ein person til å ta seg av 10 saker/arrangement. 

* Gratulerer til jubilantar i 2018: Bærum med 80 år og Nannestad og Gansdalen med 85 

år. I 2019 kan Rælingen feire 80 år, Asker, Enebakk, Gjerdrum, Ås og Kråkstad 85 år og 

Aurskog-Høland har feira 10 år.  

* Vi må vere stolte – og vi må ha eit klart og felles budskap når folk spør: Kva gjer de i 

Bygdekvinnelaget?  Ha det litt artig ein kveld og øv på orda.   

* Nå har vi også ei ny målgruppe: Halv pris for dei under 30 år.  

* Som samfunnsaktørar er det viktig å vere synlege. 

*  Tenk på alle spora du har skapt hos dei du har møtt – dei frå vårt eige land og dei som 

har kome frå andre land – dei du kjenner og dei du ikkje kjenner - og dei har sett spor hos deg.  

Vi skaper spor kvar dag – med den vi er og det vi gjer.  

* Og – dette ligg hjartet mitt nær: Vær raus med ros og støtte og konstruktive 

tilbakemeldingar til kvarandre. Gjer kvarandre gode! Og ta godt imot nye i laget og bygda.  

 

Vedtak: Årsmøtet tok leders tale til orientering.   

 

Sak 7  Årsmelding 2018 

Dokumentet ble presentert av sekretær Christine Skjellum Eriksrud.  

Ingen kommentarer eller spørsmål til saken.  

Styret hadde ikke stemmerett i denne saken. 

Vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes som årsmelding for Akershus Bygdekvinnelag for 

arbeidsåret 2018.  

 

Sak 8  Regnskap 2018 

Saken ble presentert av kasserer Bodil Berg  

Styret hadde ikke stemmerett i denne saken. 

Vedtak: Årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag godkjente fremlagt regnskap for arbeidsåret 

2018.  
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Sak 9  Generaldebatt og hilsninger  
 

Følgende personer hadde ordet under generaldebatten: 

Ane A Grøndahl, Eva Øvren, Marianne Tomter, Karianne Aanerud, Eva Ullereng, Anne-Lise 

Lund, Ingrid Grene Henriksen, Anne Nordli, Hanne Lersveen, Marit Weltzien, Hege Sørby, 

Ellen Krageberg og Ellen Klynderud.  

Innleggene inneholdt følgende tema: Ros for leders tale og årsmelding. 

Må vi bruke ordet verving? Vi kan verve uten å ha fokus på verving, men aktivitet i 

lokallaget. Bruk av Facebook som markedsføringskanal med flere administratorer og 

interessante bilde. Tilbakemelding på sonelederarrangementet i 2018. Hilsen fra Akershus 

Bondelag. Mattradisjoner fra Akershus – boka er fremdeles aktuell, ønske om nytt opplag og 

med ny design og innhold? Ønske om nytt og bedre medlemsregister. Ønske om E –

faktura/avtalegiro. Utfordringer med å få nye medlemmer, men at en ser at det nytter å jobbe 

målrettet. Hilsen fra Akershus Bygdeungdomslag. Valgkomitéens arbeid. Benytte medlemmer 

til kurs, kaffekoking osv. Hilsen fra æresmedlemmer av Akershus Bygdekvinnelag.  

Leder Ingrid Grene Henriksen kommenterte og takket for interessante innlegg i 

generaldebatten. 

Vedtak: Årsmøtet tar generaldebatten til etterretning. 

Sak 10   Styrets forslag til arbeidsplan for 2019 

 

Forslag til arbeidsplanen 2019 ble fremlagt av Kari Fjelstad Luke.  

 

Vedtak: Fremlagt arbeidsplan, med de endringer som har fremkommet i møtet ble vedtatt 

som arbeidsplan for Akershus Bygdekvinnelag for 2019. 

 

Sak 11  Kontingent 2020  

Marit Helene Lund orienterte om felles kontingent i Norges Bygdekvinnelag fra 2020. 

Vedtak: Orienteringen om felles medlemskontingent for 2020 tas til orientering. 

 

Sak 12  Styrets forslag til budsjett 2019 

Bodil Berg la frem budsjettforslag for 2019. 

Styret hadde ikke stemmerett i denne saken.  

Vedtak: Fremlagt forslag til budsjett for arbeidsåret 2019 ble vedtatt.   
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Sak 13  Forslag til resolusjon 

Forslag til resolusjon ble lagt frem av leder Ingrid Grene Henriksen som også orienterte om 

rutiner ved oversending av resolusjoner til sentrale myndigheter.   

Valgt resolusjonskomite: 

1. Christine Skjellum Eriksrud, sekretær, Akershus Bygdekvinnelag 

2. Marianne Tomter, Frogn Bygdekvinnelag 

3. Birgit Gullerud, Ås Bygdekvinnelag 

Vedtak: Resolusjonen «Kvinner, fred og sikkerhet angår oss alle» ble vedtatt som resolusjon 

fra årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag og oversendes Norges Bygdekvinnelag. 

 

Sak 14  Innkomne saker  

a) Sørum og Østre Udnes la frem sak.   

Forslag til vedtak fra Sørum Bygdekvinnelag og Østre Udnes Bygdekvinnelag; 

Årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag anmoder fylkesstyret om å utarbeide en plan for 

representasjon av lokallag ved landsmøtet slik at valgkomiteen i Akershus 

Bygdekvinnelag kan bruke denne når de starter arbeidet før valget til fylkesårsmøtet i 

2020. 

b) Frogn Bygdekvinnelag la frem sak. Frogn Bygdekvinnelag hadde ikke fremmet 

forslag til vedtak.  

c) Ingrid Grene Henriksen redegjorde for styrets innstilling til saken.  

Styrets forslag til vedtak: 

1. Det velges 3 utsendinger fra fylkesstyret i tillegg til leder og 3 utsendinger fra 

lokallagene. 

2. Det er valgkomiteens oppgave å finne egnede kandidater fra lokallagene.  

3. Antall utsendinger fra lokallagene er ut fra antall medlemmer i Akershus 

Bygdekvinnelag 

 

Etter framleggingen ble det utarbeidet et felles forslag til vedtak. Dette ble enstemmig 

vedtatt.  

Vedtak:  

1. Årsmøtet velger 3 utsendinger fra fylkesstyret i tillegg til leder. De resterende utsendingene 

velges fra lokallagene ut fra antall medlemmer i Akershus Bygdekvinnelag.    

2. Det velges 3 vararepresentanter 

3. Det er valgkomiteens oppgave å finne egnede kandidater. 

4. Valgene gjelder for landsmøteperioden. 
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Sak 15  Valg 

Valgkomiteen ved Eva Ullereng orienterte om komiteens arbeid og forslag.  

Valgkomiteen hadde intervjuet alle styremedlemmene. Komiteen hadde hatt tre møter og 

kontakt via mail og telefon.  

 

Tellekorps: Ellen Klyndrud, Inger Guttulsrud og Elin Mørk.  

Valg: Forslag:  

 

Leder: Ingrid Grene Henriksen, Eidsvoll - gjenvalgt for 1 år 

Valgt med 56 stemmer  

Styremedlemmer: Kari Fjeldstad Luke, Ullensaker, ikke på valg 

 

Bodil Berg, Kråkstad, ikke på valg 

Liv Kristin Brattum, Asker, gjenvalgt for 2 år 

Christine Eriksrud, Aurskog-Høland, gjenvalgt for 2 år  

Marit Helene Lund, Ullensaker, ikke på valg 

Varaer:  

 

1. Marit Stranna, Kråkstad, gjenvalgt for 1 år 

2. Line Skallerud Lunder, Nes, gjenvalgt for 1 år 

3. Ragnhild Holmedahl, Aurskog-Høland, gjenvalgt for 1 år 

 

Utenom leder ble styre- og vararepresentanter valgt med akklamasjon. 

Revisor: Bjørg Hoel Sæther, Ås, gjenvalgt for 2 år  

Lisbeth Langsrud, Aurskog-Høland, ikke på valg 

Vararevisor: Bente Øksne, Nittedal og Hakadal, ikke på valg 

Eva Øvren, Østre Udnes, gjenvalgt for 2 år 

Styret konstituerer seg selv. Representanter til andre styrer og utvalg velges internt i 

styret. 
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Fylkesstyrets godtgjørelse. 

Det nyvalgte styret forlot møtesalen under behandlingen av godtgjørelser. 

Leders godtgjørelse kr 8.000 per år 

Styremedlemmers godtgjørelse kr 1.200 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. 

 

Valgkomiteen 2020: 

Bjørg Hoel Sæther, Ås, ikke på valg 

Turid Myklebost, Asker, ikke på valg  

Inger E. Holter Holmgrunn, Nannestad - Ny - 2 år  

Elin Mørk, Blaker, Ny - 2 år 

Marit Bjerke Tomter, Rælingen, Ny - 2 år  

 

Leder takket for tilliten. Hun takket møteleder og overrakte blomster til henne og 

styremedlemmene. Hun takket for et fint årsmøte og ønsket velkommen til årsmøtemiddag og 

inspirasjonsseminar.  

 

 

*************************************************** 

 

Årsmøteforedrag ved Vigdis Jordal. 

Med personlige historier, bilder, metaforer og dikt holdt Vigdis Jordal et engasjert og 

engasjerende foredrag for en lyttende forsamling på årsmøtet. Hun formidlet at vi alle kan 

bidra som samfunnsaktører slik det passer for den enkelte - enten alene eller sammen med 

andre - for å bidra til inkludering og et bedre liv for en eller flere. Et hei og et smil fra deg og 

meg er viktig i hverdagen for å hilse kjente eller bli kjent med nye. I globalt perspektiv kan et 

stort felles løft gjøre livet bedre for en eller flere. 

 

*************************************************** 

Hilsen fra NBK ved Ellen Krageberg.  

Ellen Krageberg fortalte om hva Norges Bygdekvinnelag (NBK) har fått til i 2018.  

Hun la særlig vekt på at NBK i 2018 fikk UNESCO-akkreditering. Det betyr at NBK nå er en 

rådgivende organisasjon for UNESCO på immateriell kulturarv som kan være mattradisjoner, 

kunnskap om bunad og bunadskultur, husflid etc. NBK har fått mye og god oppmerksomhet 

rundt dette. 
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