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Årsmøte i Hedmark Bygdekvinnelag 2014 

Sak 1.  Åpning 

  Ingrid Vingelsgaard ønsket velkommen fra Hedmark Bygdekvinnelag, spesielt  

                            velkommen til de to æresmedlemmene. Hun poengterte også den fine tradisjonen   

                            med å ha årsmøtet på omgang i fylket og takket Vang Bygdekvinnelag for å ha tatt på  

                            seg arrangementet. 

                            Ordfører Aspeli ønsket velkommen til Hamar kommune og Vang 

  Karin Garberg fra Vang Bygdekvinnelag ønsket velkommen fra arrangørlaget ved 

  å fremføre en sjølskrevet prolog. 

  Sang til Hedmark Bygdekvinnelag  ble sunget og lys med egen logo ble tent. 

  Ordet ble så gitt til årsmøtets  møteleder Solvår Lang-Ree 

 

Sak 2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Møteleder informerte at man hadde byttet om på rekkefølgen av sak 9 og 10 

Vedtak  Godkjent med de forandringene på behandling av sak 9 og 10 

 

Sak 3  Navneopprop   

  Inger Hartz foretok navneoppropet 

 

Sak 4  Valg av to til å underskrive protokollen 

Vedtak: Inger Marie Negård Tylldal BK og Karin Garberg Vang BK  

  

Sak 5.  Tale/stemmerett 

  Møteleder orienterte om regler for tale og stemmerett. 

Sak 6.  Valg av redaksjonskomite 

Vedtak:  Britt Steien Rasmussen Alvdal BK, Ingrid Haug Mo BK, Sanna Røhr Ringsaker BK 

Thomas M. French Bondelaget  
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Sak 7.  Leders tale 

  Leder Ingrid Vingelsgaard holdt leders tale 

  Legges ved årsmeldinga. Vedlegg 1 

 

Sak 8.  Årsmelding 2013 

  Leder Ingrid Vingelsgaard gikk gjennom deler av årsmeldinga som hun syntes ga et  

  dekkende bilde av den store aktiviteten som hadde vært i 2013. Hun kom inn på at  

  det var viktig med samarbeid med HB og HBU, men at man kanskje måtte se på den 

  fremtidige samarbeidsformen. 129 nye medlemmer forplikter at vi tar vare på dem  

                            og engasjerer dem. Det bør arbeides mer med synliggjøring av Gullkornet som er bra i  

                            sin form med ulike temaer som blir tatt opp. 

Nestleder Kari Skjønhaug orienterte videre om annonsedelen i årsmeldinga. I år har 

det vært 41 annonsører og pga prisøkning på annonsene har det gitt en bra inntekt. 

Hun informerte videre om storsatsinga til NBK Sunn Matglede 

 

kommentarer til leders tale og årsmelding 

72. Kjersti Lundgård Åsmarka BK, savner en medlemskurve i årsmeldinga. Påpekte at 

bygdekvinnelaget hadde et fortrinn ved at de profilerer en matkulturtradisjon som 

fenger yngre. Vi må sørge for at ikke bygda nedlegges. Spennende om tråden fra 

Brumunddal tas opp med et årlig arrangement. Spisse arrangementene. 

52. Anne Lise Mangerud Stange BK, takket for Ingrids fine tale, synes det nye 

medlemsbladet er blitt fint, inspirerende å få, savner oversikt over medlemmer til og 

fra i årsmeldinga, synes underskuddet er stort men ok når det er brukt til noe 

positivt. 

46. Brynhild Lervang Rendalen BK, takket for fin inspirerende tale, synes det er blitt et 

oppsving med det nye medlemsbladet. Bemerket at Rendalens 85 årsjubileum var 

utelatt i årsmeldinga. 

42. Anne Lise Melbye Nes og Helgøya BK, gratulerte med dagen, poengterte 

viktigheten av levende bygder, norsk matproduksjon og arbeidsplasser. 
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20. Ingjerd Kvangraven Dalsbygda BK, Takket Vang BK for mottagelsen, gratulerte 

Ingrid med godt første år, ga honnør til aktiviteten til tross for underskudd, takket 

som ny lokallagsleder for positiv god hjelp både fra NBK, Anne Rustad på kontoret og 

leder HBK. 

1. Ingrid Vingelsgaard HBK, takket for hyggelige tilbakemeldinger, godt å høre at 

medlemmene liker den nye utgaven av medlemsbladet, burde hatt med 

medlemskurve, men ikke like enkelt å få frem de riktige tallene slik systemet er i dag, 

tallene viser  1255 betalende medlemmer (samme som i fjor) og 1371medlemmer 

fordi mange nye medlemmer kom på slutten av året og derfor har de ikke betalt 

kontingent, beklaget at 85 årsjubileet til Rendalen BK var glemt i årsmeldinga. 

Vedtak:  Godkjent årsmelding 

 

Sak 10  Regnskap 2013 

 Haldis M. Schjerpen la frem årets regnskap med et underskudd på 

kr.64 301,99. Underskuddet skyldes høy aktivitet, underbudsjettering og  

uforutsette utgifter på slutten av året (Inspirasjons seminar Lillehammer) 

 

Balanse   

   

Eiendeler 2012 2013 

Kundefordringer 2 100,00 5 991,00  

Bank 1800.22.21116 100 415,65 24 122,00 

Bank 1800.58.12670 482 678,26 445 098,26 

Bank 1822.39.47324 hedmarksmenyer 112,30 0 

Skattetrekkskonto  22 189,50 39 707,50 

Sum eiendeler 607 495,71 514 918,76 

   

Egenkapital og gjeld   

   

Annen egenkapital 539 747,34 475 445,35 

Egenkapital Litauenprosjekt 40 104,96  

Egenkapital 579 852,30 475 445,35 

   

   

Kortsiktig gjeld 6000,00 500,00 

Forskuddstrekk 20 610,00 37 940,00 

Overført fra nedlagte lag 1 033,41 1 033,41 

Kortsiktig gjeld 27 643,4 39 473,41 
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Egenkapital og gjeld 607 45,71 514 918,76 

 

 

 Kommentarer til regnskapet 

72.Kjerstin G. Lundgård Åsmarka BK, ikke problem med underskudd bare det ikke blir 

år etter år, må være aktive i forhold til å søke om støtte/midler, kutte kostnader på 

årsmeldinga, enklere kvalitet? Ta ut regnskapet for å få færre sider? Savner noter i 

regnskapet, ville gitt bedre oversikt, ikke legg på kontingenten for der er det en 

balansegang for å få nye medlemmer. 

 

52. Anne Lise Mangerud  Stange BK, savner noter i regnskapet, får ikke innbetalt 

kontingent til å stemme, hvorfor store underskudd på årsmøtet? 

 

20. Ingjerd Kvangraven Dalsbygda BK, plusse på pris på Gullkornet, budsjettere 

årsmøtet bedre, ha større inntekter på ledermøtet, ønsket balanseføring av tilskudd 

som kommer på slutten av året, kastet fram en ny tanke om å ha årsmøte og 

ledermøte annethvert år slik at det ikke ble to store arrangement årlig, HBK må 

benytte seg av grasrotandel Norsk Tipping. 

 

46. Brynhild Lervang  Rendalen BK, lokallaget i Rendalen benytter seg av 

grasrotandelen med god erfaring, kommenterte regnskapstallene for årsmøtet som 

går med underskudd. 

 

3. Halldis M. Schjerpen HBK, svarte på de innkomne kommentarene, regnskapet blir 

ført etter kontantprinsippet, hun skulle ta opp med regnskapsfører om balanseføring 

av tilskudd på slutten av året. 

Vedtak: Regnskap 2013 godkjent 

 Årsmøtehilsen fra Hedmark Bondelag 

Thomas M.French holdt sin hilsningstale til Hedmark Bygdekvinnelag 

Se vedlegg 2 
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Sak 9 Årsmøtedebatt/generaldebatt 

Inger Hartz la fram styrets forslag til årsmøteuttalelse 2014.  

64.Britt Vingelsgaard Ryen Vingelen BK, gledelig at fylkeskommunen nå også  kan vise 

frem tall  med nedgang i frafall i videregående, positivt at HBK gir tilbakemelding til 

Høgskolen 

42.Anne Lise Melbye Nes og Helgøya BK, ønsker mer nettbaserte studier. 

6.Inger Hartz HBK, det finnes i dag flere nettbaserte studier, i uttalelsen er det bare 

tatt med ett som et eksempel. 

Vedtak:  Uttalelsen sendes til redaksjonskomiteen  

  Redaksjonskomiteen  forslag til årsmøteuttalelse 

Årsmøteuttalelse 2014 

HØGSKOLEN I HEDMARK – VI GRATULERER!! 

 

Hedmark Bygdekvinnelag er opptatt av at kvinner skal ha muligheter til høyere utdanning i 

nærmiljøet. Undersøkelser viser at kvinner oftere enn menn reiser ut av bygdene for å skaffe seg 

utdannelse. Ikke alle kvinner har muligheten til å reise ut, og det er viktig at det finnes et tilbud i 

nærmiljøet. 

Vi er opptatt av levende bygder, og høgskolen i Hedmark er viktig for hele fylket. 

Høgskolen i Hedmark med sine avdelinger på Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad gir et godt 

desentralisert studietilbud. Foruten studietilbudene på de nevnte campusene, gis det også 

nettbaserte tilbud og fjernundervisning. Dette gjør at kvinner både sør og nord i fylket har fått 

muligheten til å studere i nærmiljøet, som på Kongsvinger og Tynset. Høgskolen i Hedmark ble i 2013 

best i landet på eksamensresultat. Det viser at målrettet arbeid i mange år gir resultater, og at 

Høgskolen i Hedmark står godt på egen ben. 

Hedmark Bygdekvinnelag vil gratulere med det flotte resultatet. Vi ønsker lykke til videre, og ser frem 

til at et Helsesøsterstudium blir en realitet i 2014! 

Vedtak:   årsmøteuttalelse fra redaksjonskomiteen godkjent 

 

72. Kjersti G. Lundgård Åsmarka BK, Bygdekvinnelaget må vise seg fram, fronte viktige saker, 

ønsker seg tydeliggjøring når det skjer noe, være på, bruke media, samarbeide lokalt med 

andre lag i bygda, viste til NBUs samarbeid med MC.Donald. 
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Hun leste så opp et utkast til årsmøteuttalelse som Nes og Helgøya BK og Åsmarka BK hadde 

laget sammen 

 

42. Anne Lise Melbye Nes og Helgøya BK, nytter ikke å være snille piker, må mene noe, kreve 

noe. 

20.Ingjerd Kvangraven Dalsbygda BK, forslaget er for langt og politisk preget, støtter en 

forenklet utgave. 

 

4.Anne Ragnhild T.Rønning HBK, Det bør lages et debattinnlegg  av uttalelsen og sende den til 

Aftenposten, skape stor debatt i Norge. 

 

51.Britt Vingelsgaard Ryen Vingelen BK, støtter tanken, mange gode innspill, uttalelsen for 

lang, ønsker en overskrift som går på matproduksjon og levende bygder. 

 

31.Sigrid Holmen Hof Vestre BK, forslaget for langt, må ikke bli for snilt, få ut budskapet til 

større debatt. 

 

23.Marianne Rundgren Eidskog BK, ønsker ny overskrift 

 

9.Olav Frang Hedmark Bondelag, Hvem har ansvaret for at vi har matsikkerhet? Det er 

landets ledelse, for å få til dette har de flere virkemidler, et av de viktigste er å gi den norske 

bonden muligheter og nødvendig lønnsomhet til å gi sitt bidrag. 

Vedtak: Forslaget til årsmøteuttalelse fra Nes og Helgøya BK og Åsmarka BK sendes 

videre til redaksjonskomiteen. 

 Redaksjonskomiteen forslag til årsmøteuttalelse: 

 Hedmark Bygdekvinnelag: 

Levende bygder sikrer folk ren trygg mat 

Hedmark Bygdekvinnelag krever fortsatt aktivt bruk av virkemidler for å sikre norsk landbruk og 

matproduksjon. 

Det er viktig å kjenne historien for å trygge framtida. Aktiv bruk av distriktene i generasjoner har 

formet og gitt oss det mangfoldige Norge som vi er så stolte av.  
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Er vi kommet til et historisk skille, når det gjeldet jordbruket og distriktenes framtid? 

Kostnadsnivå, klima og topografi, små enheter, spredt bosetting, beliggenhet, folkemengde og 

avstand til markedet skaper en ulempe for norsk landbruk og næringsmiddelindustri. Forholdene gir 

oss store utfordringer for å konkurrere på et internasjonalt marked. En forutsetning for å ivareta 

næringene, matjorda, kulturlandskapet, verdiskapingen og arbeidsplassene er tollvern, importvern, 

økte overføringer og kvotesystemer. Det er ikke bare Norge som beskytter sitt landbruk både med 

overføringer og tollvern, men det gjør praktisk talt alle I-land og EU-land ut fra beliggenhet og 

forhold.  

Virkemiddelapparatet vårt er bygget på generasjoners erfaringer tilpasset vårt klima, topografi og 

kostnadsnivå. Hedmark Bygdekvinnelag krever fortsatt aktivt bruk av virkemidler for å sikre norsk 

landbruk og matproduksjon. Distriktene er avhengige av ringvirkningene i form av arbeidsplasser i 

næringsmiddelindustrien og landbruket for å eksistere også i årene framover.  

Vi skylder kommende generasjoner at de har et livsgrunnlag.  

Verdiene og konsekvensene som kan gå tapt i bytte for importert og billig mat, kan vise seg å bli 

dyrkjøpte! Det kan vi ikke risikere! Vi skal sikre folk ren og trygg mat.  

Hedmark Bygdekvinnelag ber Regjering og Storting i årets jordbruksforhandlinger særskilt om å legge 

til rette for et fortsatt aktivt jordbruk og bosettingsmønster i distriktene. 

Vedtak:   Årsmøteuttalelse fra redaksjonskomiteen vedtatt. Utkastet til uttalelsen fra Nes og 

Helgøya og Åsmarka BK sendes tilbake  slik at de sjøl får ansvar for å gå videre med 

det i en eventuell mediedebatt. 

 

Sak 11.  Innkomne saker 

                            a. Videre samarbeid med Litauen 

                            Ingrid Vingelsgaard og Marion Engeli orienterte om Litauenprosjektet som nå er  

                            avsluttet. Marion Engeli arbeider med å få til en 5 dagers tut til Litauen i sept/okt 

                            Frist påmelding 15.mai, depositum på kr.1500 innbetales ved påmelding. 

                    

Forsag til vedtak 

a.Fylkesstyret og kontaktperson Marion Engeli holder kontakten med kvinnegruppa i 

Litauen og vurderer nye samarbeidspartnere og prosjekter etter hvert. HBKs 
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medlemmer oppdateres på fylkesårsmøtet 2015. 

b. Høsten 2014 gjennomføres en åpen medlemstur til Litauen. 

 Kommentarer til forslaget 

64.Britt Vingelsgaard Ryen Vingelen BK, Støtter forslaget om tur, ønsker deler av 

turen som studietur. Var med på starten på 90-tallet.Har de kommet lenger i 

organisasjonsarbeid bygdekvinnelag? Har de kilder til kunnskap? ønsker at en del av 

programmet skal gå i dybden. 

 

20.Ingjerd Kvangraven Dalsbygda BK, har vært med på to tidligere seminarer, positiv 

til tur, ønsker å møte noen av de som det har vært kontakt med. 

 

14.Britt Steien Rasmussen Alvdal BK, bruk HBK nytt til annonsering av turen slik at 

ikke alt arbeid med påmelding faller på lederen i lokallaget. Hver enkelt må ta ansvar 

for sin egen påmelding. 

 Marion Engeli, siden det er flere ønsker for program bør det nedsettes en gruppe til å 

se på program for turen,-som en rettledning for videre arbeid med  turen for meg. 

Vedtak:  Styrets forslag godkjent. 

 

 b. Inndeling av regioner/soner Hedmark Bygdekvinnelag 

Det har i de siste årene dessverre blitt lagt ned flere bygdekvinnelag i fylket vårt. Det 

gjør at styret i HBK synes man bør se på regioninndelingen på nytt. Det er ønskelig 

med jevn fordeling av antall lag i regionene og å få reiseavstandene så korte som 

mulig. 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret i HBK foreslår at Heradsbygda BK og Stor Elvdal BK flyttes til sone 2. 

Begrunnelsen for dette er at sone 2 har færrest lag, og at det da er Heradsbygda BK 

og Stor Elvdal BK som hører mest naturlig til sone 2. 

 Kommentarer til forslaget: 

53. Else Myrvang Stor Elvdal BK, god ide, føler oss mer hjemme sørover. Støtter 

forslaget. 

1. Ingrid Vingelsgaard HBK, les instruksen til gjennomføring av regionmøtene som er 
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lagt ved. Følg systemet. 

31. Sigrid Holmen Hof Vestre BK, regionmøtet bør tidfestes tidlig av arrangerende lag 

slik at man unngår møtekollisjoner. 

Vedtak: Godkjent 

 

 Ellen Kragberg Sentralstyret Norges Bygdekvinnelag 

Takket for innbydelse og god generaldebatt 

 Bygdekvinnelaget en moderne møteplass. Ny strategiplan sendt ut på høring. 

god tilbakemelding 

 Hvorfor har vi et aktivt bygdekvinnelag? 

Fortsette å heie på levende bygder, aktiv forbrukerorganisasjon 

 Benytt trykt informasjon fra NBK, ny beredskapsplan 

 Aksjon sunn matglede største prosjekt i NBK på lang tid. Støtte av 

Gjensidigestiftelsen. 

 At vi er medlem i Studieforbundet Næring og Samfunn gir oss et ekstra fortrinn 

når vi skal arrangere kurs. Bruk den muligheten. 

 Jordvern, matsikkerhet og beredskapslager svært viktige saker. NBK vil markere 

seg som en samfunnsaktør. Er i dialog med leder Norges Bondelag i forbindelse 

med jordbruksoppgjøret. 

 Norsk frukt og bær satsningsprosjekt 2014-2015.Delta med oppskrifter i bladet 

Familien. Danne grunnlag for oppskriftshefte som kan brukes videre i 

råvareprosjekt. 

 Internasjonalt prosjekt i Mosambik. Samarbeid med Felleskjøpet og Norges Vel. 

Kroner 200.000 satt av sentralt. 1krone innsamlet av NBK utløser 10 kroner fra 

Norges Vel. Medlemstur til Mosambik i 2015. 

 Benytt dere av medlemsfordeler. Bygdekvinnenes hjelpefond, juridisk 

hjelpetelefon, Agrol kort, rabatt på billetter Riksteateret. 

 Vanskelig å ha korrekt medlemstall til enhver tid. Bedre oversikt hvis sentral 

innkreving av kontingent blir godkjent. 

 Ønsket lykke til videre i alle lokallag. 
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Sak 12.  Arbeidsplan 2014 

Anne Ragnhild T.Rønning la fram arbeidsplan 2014.Oppfordret til å bruke 

arbeidsplanen til inspirasjon og motivasjon. 

 

Arbeidsplan for HBK 2014 

Hedmark bygdekvinnelags arbeidsplan bygger på NBKs formålsparagraf og NBKs 

arbeidsplan. Den skal være et verktøy og motivasjon for videre innsats. 

Vårt slagord er: Bygdekvinnelaget- en moderne møteplass! 

 

Kommunikasjon og organisasjonsutvikling: 

 Hovedmål: Øke medlemstallet vårt til over 1300 gjennom vår 2-årige vervekampanje. 

 Gi ut det nye HBK-nytt til alle medlemmer to ganger i 2014. 

 Opprette et medlemsregister med nye postadresser og e-postadresser. 

 Gi ut Gullkornet. Markedsføre det mer blant medlemmer og andre potensielle kjøpere. 

 Bruke HBKs nettside aktivt, og oppmuntre til å bruke data som arbeids- og 

kommunikasjonsverktøy. 

 Gjennomføre representasjonsoppgaver i egen og tilsluttede organisasjoner.  

 Bistå og støtte lokallaga ved behov. 

 Utfordre og oppmuntre hverandre til å ta tillitsverv i bygdekvinnelaget.  

 

For matkultur: 
Videreføre 

kursopplegget «Sunn 

Matglede» 

 

Fokusere på NORSK 

FRUKT OG BÆR (ny 

råvareaksjon) 

 

Fokusere på barn og 

unges helse og 

kostholdssituasjon. 

 

Videreføre fylkets 

mattradisjoner. 

 

Spre bøkene Hårdaskost 

og Hærdasmat, 

Potetboka og Helenes 

havrebok. 

 

Fokus på ren og trygg 

mat, lokale råvarer, 

lokalprodusert og 

kortreist mat. 

Etterspørre spisesteder 

med lokal mat. 

 

For miljø: 

 

Engasjere oss i klima-og 

miljøspørsmål. 

 

Spre informasjon og 

ideer til lokallaga. 

 

Oppfordre alle lokallag 

til å ha et 

miljøarrangement i året. 

 

Følge opp NBKs 

beredskapsplan 

 

Delta/ bidra på 

Kreftforeningens 

«Krafttak mot kreft» 

 

 

For kvinneliv: 

 

Jobbe videre med 

samarbeid mot Litauen.  

Arrangere åpen tur 

høsten -14 

Avklare et evt. videre 

prosjekt. 

 

Oppfordre alle  

lokallag til å markere 

Den Internasjonale 

Kvinnedagen 8. mars 

og Den Internasjonale 

Bygdekvinnedagen 15. 

oktober gjennom et 

flerkulturelt arrangement 

 

Tema for ledermøtet 

2014: 

Kvinners muligheter for 

høyere utdanning i 

nærmiljøet. 

For arbeids-, nærings-, og 

samfunnsliv: 

 

Være med å synliggjøre 

entreprenørskap og små 

bedrifter. 

Synliggjøre bygdekvinner, 

kvinnelige grundere og 

deres aktiviteter i media. 

 

Motivere våre medlemmer 

til deltagelse på kurs og 

møter, lokalt, regionalt og 

nasjonalt. 

 

Medvirke til kursaktivitet 

og kompetanseheving for 

medlemmer og tillitsvalgte 

gjennom bl.a 

studieforbundet «Næring og 

samfunn.» 

 

Bistå bygdeungdomslag i 

oppstartsfase og utvikling. 

Støtte opp om aktuelle 

ungdomsprosjekter. 
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Samarbeide med og bistå 

bondelaget i lokale 

matarrangement 

 

Vi vil være en drivkraft for å gjøre norske bygder mer inkluderende, rause og åpne! 

Bygdekvinnelaget har mange verdier vi ønsker at flere skal få oppleve. 

Ta kontakt og si: "HBK trenger DEG!» 

 

Kommentarer til arbeidsplan: 

1.Ingrid Vingelsgaard HBK, presisere at planen er en overordnet plan for styret, 

 og at lokallaga kan sette samme saker på dagsorden 

 

14. Britt Steien Rasmussen Alvdal BK, Gullkornet fint, reklamere mer for det. Snakke  

med våre lokale bokhandlere. 

 

46.Brynhild Lervang Rendalen BK, fin arbeidsplan, bruke Gullkornet som gave, det 

selger bedre med oppskrifter, oppfordret til større kursvirksomhet og benytte seg av 

ulike tilskuddsordninger. 

 

6.Inger Hartz HBK, utfordret lokallaga til å kjøpe inn flere eksemplarer av Gullkornet, 

i dag er opplaget på 600 og det utgjør bare halvparten av medlemsmassen. 

 

9.Olav Frang Hedmark Bondelag, oppfordret til å samarbeide med bondelaget på 

”Åpen gård” konseptet. 

 

43.Sissel Holm Os BK, anbefalte å servere kveldsmat i stedet for bondefrokost. Da får 

flere anledning til å komme. 

 

58.Målfrid Øvergård Trysil BK, har vært med på ”Åpen gård” i flere år, lite samarbeid 

med bondelaget ellers, blir ikke  invitert på møter. 

 

Vedtak:  Godkjent 

 
 

    

 

Sak 13 A     Godtgjørelser til styret, revisor og valgkomitee:  

Valgkomiteens forslag til vedtak: 

Fast godtgjørelse for styremedlemmer: 

Leder: kr. 20 000.- pr år - uendret 

Øvrige styremedlemmer: kr. 2 000,- pr år – uendret 

Vedtak: Godkjent 

Møtegodtgjørelse: 

Leder, nestleder og styremedlemmer: kr 1000.- - uendret 
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AU-, leder- og årsmøte, samt årsmøte HB og HBU (KFB - utgår): kr. 1000.- - 

uendret 

Vedtak: Godkjent 

Godtgjørelse for telefon/kontorrekvisita: 

Leder, nestleder og styremedlemmer: kr. 1000.- pr pers – uendret 

 

Vedtak: Godkjent 

 

Revisorer: 

Kr. 1000.- pr møte – uendret 

Vedtak: Godkjent 

 

Valgkomitemedlemmer: 

Kr. 1000.- pr møte – uendret 

Vedtak: Godkjent 

 

 

Sak 13 B Kjøregodtgjørelse: 

Valgkomiteens forslag til vedtak: 

Bruk av egen bil – pr km: Statens satser (pt. kr. 4,05 pr km) 

Passasjertillegg:  Statens satser (pt. kr. 1,00 pr km pr passasjer) 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 14  Fastsettelse av kontingent for 2015 

Valgkomiteens forslag til vedtak: 

Kontingent til HBK for 2015: kr. 125.-  - uendret 

Vedtak: Godkjent 
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Sak.15  Budsjett 2015 

Haldis M. Schjerpen la fram budsjettforslaget fra styret. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak16.  Årsmøteforedrag v/ Per-Øivind Sandberg 

 Hanna Winsnes og Henriette Schønberg Erken var moderniseringspedagoger i sin tid. 

 Begge vokste opp i velstående hjem 

Hanna Winsnes var født 1789 i Drammen, giftet seg med presten Paul Winsnes og  

 bosatte seg på prestegården i Vang i 1840. Hun hadde ingen teoretisk utdannelse, 

 men var bestemt på at ”fruen selv” måtte kunne all grunnkunnskap i husholdningen. 

 Hennes ideal var sparsommelighet og god utnyttelse av råvarene. Hun mente at arbeid 

adlet mennesket. Hanna Winsnes ga unge piker opplæring i kokekunst i prestegården. 

Hennes kunnskap var basert på erfaring, og hun utga flere kokebøker midt på 80-tallet. 

Det var ikke vanlig at kvinner skrev bøker på den tiden, og barnebøkene som hun også 

skrev ga hun ut under navnet Hugo Swarz. Hun betydde mye for datidens 

husholdningsopplæring(naturalhusholdning) og kake og dessertoppskriftene hennes er 

fortsatt aktuelle. Hun døde i Vang i 1872. 

Henriette Schønberg Erken ble født i Christiania i 1866,-også hun i en velstående 

familie. Men hun var mye mer opprørsk og opposisjonell enn Hanna Winsnes. Hun var 

tidlig interessert i kokekunst, søkte kunnskap og reiste utenlands. Hun giftet seg med 

oberst Albert Erken og i 1908 kjøpte de Dystingbo i Vang,-nabo til prestegården hvor 

forgjengeren Hanna Winsnes utøvde sin kokekunst . 

På Dystingbo satte hun i gang med husmorskole og kurs, men det er som 

kokebokforfatter hun er mest kjent.”Stor Kokebok” kom i 20 utgaver og ca.200000 

trykte eksemplarer frem til 1951. Hun var åpen for nye impulser, uredd og aktiv i sin 

opplæring.  

Begge damene var preget av husmorrollen, opplæring i kokekunst og husstell. Begge 

damene har satt spor etter seg, og ettervirkningen kan vi se i dag med 

skolekjøkkenopplæring i Vang allerede i 1907 og i 1914 hadde Storhamar skole helt 
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moderne kjøkken til undervisning. Norsk kokebokmuseum er lagt til Domkirkeodden. 

Henriette Schønberg Erken døde i Vang 1953    

  

 

Sak 17. Valg ifølge vedtekter 

Torill Ø Winsor fra valgkomiteen ledet valget 

Tellekorps: 

Helene Lund Brøttum BK, Kari Flaten Brøttum BK, Anne Rustad Vang BK 

Følgende har frasagt seg gjenvalg: 

Astrid Liberg  - medlem av valgkomiteen 

Gunvor Røhnebæk – medlem av Gullkornkomiteen 

Marit Ramsberg Odden – medlem av valgkomiteen 

 

Valgkomiteens forslag: 

1. Leder for 1 år: Ingrid Vingelsgaard, Vingelen, gjenvalg 

 

Vedtak: valgt med 64 stemmer, 2 blanke  

   

2. Styremedl. for 2 år: 

Sør-Fylket:   Kari Skjønhaug, Mo, gjenvalg 

 

Vedtak:  valgt med 63 stemmer, 2 blanke og 1 forkastet 

 

Ringsaker:  Haldis M. Schjerpen, Fagernes, gjenvalg 

 

Vedtak: valgt med 64 stemmer, 2 blanke 

 

Ikke på valg: 

Nord-Østerdal:           Anne Ragnhild Thomlevold Rønning, Fåset, valgt 2013 

Midt-Hedmark: Inger Hartz, Åmot, ikke på valg, valgt 2013  

Nord-Østerdal:  Aud Ragnhild Voll, Nedre Folldal, ikke på valg, valgt2013  
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3. Nestleder for 1 år: Kari Skjønhaug, Mo, gjenvalg  

 

Vedtak: valgt med 64 stemmer, 2 blanke  

    

4. 3 vararepr for 1 år: 

1. Sør-Fylket:  Sigrid Holmen, Hof Vestre, gjenvalg   

2. Midt-Hedmark:  Marianne Opsahl, Vang, gjenvalg    

3. Sør-Fylket:     Rønnaug Børresen, Brandval, gjenvalg 

Vedtak: valgt ved akklamasjon 

  

 

5. Revisorer for 1 år: 

Ellen Beate Strand, Hof Østre, gjenvalg     

Kjersti Narum, Romedal, gjenvalg      

Vara: Lise Bjugstad, Brøttum, gjenvalg     

Vara:Ingjerd Kvangraven, Dalsbygda, gjenvalg 

 Vedtak: valgt ved akklamasjon 

 

6. Komitè for ”Gullkornet”:     

Helen Aalstad, Vang, ikke på valg    

Liv Kari I. Andreassen, Eidskog, gjenvalg, 2 år 

Aud Grue, Dalsbygda, ny, 2 år 

 Vedtak: valgt ved akklamasjon 

 

 

7. EU-utvalg: 

Leder: Haldis M. Schjerpen, Fagernes, ny, 2 år 

 Rønnaug Børresen, Brandval, ny, 2 år  

Astrid Liberg, Heradsbygd, ny, 1 år 

 Vedtak: valgt ved akklamasjon 

  

 

8. Møteleder for årsmøtet 2015: 
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Brynhild Lervang, Rendalen 

Vara: Brit Vingelsgaard Ryen, Vingelen 

 Vedtak: valgt ved akklamasjon 

     

 

9. Valgkomitè 2015: 

N-Ø:  Merethe Grimsbo, Nedre Folldal, ny, 2 år 

 Vara: Sidsel Holm, Os, gjenvalg, 2 år 

 

S-F:  Gry Bakken, Heradsbygd, ny, 2år 

 Vara: Anne E. Aandstad, Hof Østre, gjenvalg,2 år 

R: Toril Ø. Winsor, Nes/Helgøya.ikke på valg 

 Vara: Helene Lund, Brøttum, ikke på valg   

M-H: Gerd Stenberg, Romedal, ikke på valg 

 Vara: Torill Glad- Iversen, Romedal, ikke på valg 

 
Vedtak: valgt ved akklamasjon    

 

 

10. ”Gullkornet”: 

Valgkomiteen foreslår å øke prisen på ”Gullkornet ” til 100 kr. 

Det har kostet 70 kr i mange år. 

Forslag til vedtak: Ny pris på Gullkornet kr 100,- 

 
Vedtak: godkjent 
 
 

 

Sak.18. Orientering 

 

 Morten Midtby, lokal aksjonsleder i ”Krafttak mot kreft” kom for å takke alle  

 bygdekvinnelagene som hadde gjort en flott innsats i årets aksjon, glad for det gode  

 samarbeidet, slått alle rekorder i år, samlet inn kr.3.160.000 i Hedmark i år 

Inger Marie Negård og Johanne Horten Tylldalen BK ønsket velkommen til årsmøte i 

Tylldalen 2015 

 

64.Britt Vingelsgaard Ryen Vingelen BK, Vingelen BK har 70 medlemmer og de har 

nå satt i gang en spørreundersøkelse for å høre hva medlemmene forventer seg, hva de 

kan være med på av dugnader o.s.v. 

 

4.Anne Ragnhild T.Rønning HBK, har tanker om Litauen prosjektet versus prosjekt i 

Norge, stor innvandring i Norge siden 90-tallet,kan Hedmark for eksempel ha et 

prosjekt som går på å sette seg inn i hverandres kultur? 
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8.Marte Larsen Tønseth BU, BU har 70 års jubileum neste år og har tyvstartet med et 

kulturprosjekt ”gammel moro blir til ny”. Ber om hjelp til å finne gamle ting, sanger, 

taler osv. Viktig at HBK samarbeider med HBU som kan gi det beste 

rekrutteringsbidraget. 

 

42.Anne Lise Melbye Nes og Helgøya BK, HBK er 75 år i 2014. Det må feires og 

foreslår at det settes av kr.100.000 til jubileumsfeiring. 

 

1.Ingrid Vingelsgaard HBK, beklaget at styret ikke hadde vært klar over at det var 

jubileumsår, Litauenturen er vedtatt, kan bli litt vanskelig å få til to så store 

arrangement i løpet av høsten 2014.Takket Tylldalen BK for hyggelig invitasjon til 

årsmøte i 2015,minnet om at saker som skal opp på årsmøtet må være sent inn innen 

tidsfristen 

Til slutt takket hun av et flott årsmøte ved å gi blomster til arrangørlaget v/Helen 

Aalstad, møteleder Solvår Lang Ree og til Anne Rustad på kontoret. 

 

 

 

 

 

__________________________   _______________________ 

Inger Marie Negård     Karin Garberg 
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Vedlegg 1. Leders tale ved Ingrid Vingelsgaard 

 

Ordstyrer, årsmøteutsendinger, gjester 

Kjære alle sammen! 

Hedmark bygdekvinnelag har lagt bak seg et aktivt og godt arbeidsår år. 

Fylkesstyret mener sjøl at vi har hatt mye på programmet  og gjennomført en 

god del tiltak, men først og fremst har det vært et aktivt år fordi lokallaga, som 

dere som sitter her representerer, har hatt så høy aktivitet. Det er nesten 

utrolig når en sitter og skummer igjennom årsmeldingene fra alle de 39 

lokallaga våre, hvor mye som har foregått. Hvor mange saker som er satt på 

dagsorden, trivselsarrangement som er gjennomført, tiltak for barn, unge og 

eldre, kurs osv. Jeg vil at dere skal ta med dere en stor hilsning hjem til deres 

styrer og medlemmer, med takk for den innsatsen dere legger ned. Vi i 

fylkeslaget legger merke til der, og Norges Bygdekvinnelag merker seg også den 

store aktiviteten i Hedmark. 

I fjor på denne tida så stod jeg på talerstolen og sa at vårt hovedfokus i 2013 og 

i 2014 skulle være synliggjøring og rekruttering. Har vi lykkes med det? 

Fylkesstyret mener at vi i hvertfall er på riktig vei. Medlemstallet vårt har gått 

ned gjennom flere år. Vårt mål var først å stabilisere og etter hvert øke det. For 

å klare det må vi være mer bevisst på hvordan vi framstår. Vi må synes i media 

og vi må gå ut med viktige saker. Vi har veldig mange interessante og flotte 

tilbud men vi må synliggjøre dem. Og ikke minst, skal vi få flere medlemmer så  

må vi tørre å spørre folk!  

Fylkesstyret gikk ut i avisene i høst, med budskap om at vi ønsker være et tilbud 

til alle kvinner i bygda, både til innvandrere, innflyttere, urinnvånere  og  andre. 



19 
 

Vi vet at vi har mye å lære i forhold til hvordan vi skal forholde oss til media. 

Derfor spurte vi Guro Brech, Annes kollega på servicekontoret, om hun kunne 

holde et kurs for oss. Guro er utdannet journalist og dyktig på media. Det var et 

vellykket og nyttig foredrag på høstens ledermøte, som vi fikk gode 

tilbakemeldinger på fra lokallaga. Media var også et av temaene under 

inspirasjonsseminaret på Lillehammer i oktober, der fylkesstyret sammen med 

20 andre fra Hedmark deltok. Her hadde noen av oss kurs med ei engasjert 

dame fra bygdeungdomslaget, og vi ser at vi har ting å lære av dem på dette 

området! Gledelig har det vært å se at det har vært mange bygdekvinneoppslag 

i avisene i høst, fra sør til nord i fylket vårt. 

Som en del av satsinga på synliggjøring, valgte vi i 2013 å bruke tid og penger 

på å fornye medlemsbladet vårt. Nytt fra HBK er et av våre ansikter utad. Vi 

ønsker at det skal være et fargerikt, informativt og lettlest blad. Målet er at alle 

medlemmer skal lese det, og samtidig vise det fram til noen rundt seg. Vi håper 

dere er fornøyd med bladet. Vi skal fortsette å jobbe med å gjøre det enda 

bedre. 

Tilbake til rekrutteringsarbeidet: Vi klarte å stabilisere medlemstallet vårt i 

2013, vi klarte dessverre ikke å øke det. MEN: Hedmark havnet på topp blant 

fylkene med 129 nyinnmeldinger i fjor! Det er et flott utgangspunkt for økning i 

medlemstall i år. Igjen er det dere i lokallaga som har gjort den største jobben. 

Svært mange lokallag i Hedmark har fått flere medlemmer, og i år er det 

TYLLDALEN som er på topp med 31 nye medlemmer. De har mer enn doblet 

medlemstallet! En utrolig bra prestasjon. 

Men, damer, jobben har allerede startet for å beholde disse 129, samt å skaffe 

flere. Som en av mine unger sa: «Jeg har skjønt at bygdekvinnelaget er bra, 

men hva er det som er bra?» 
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Vi må fortelle om alt det vi driver med. Vi må få fram alle de varierte tilbudene 

vi har. Vi må si at vi arbeider for levende bygder og lokalsamfunn. Vi må gå til 

avisene med de beste og mest spennende sakene og arrangementene våre. For 

1 og 1/2 uke siden var jeg utsending til Hedmark bondelagets årsmøte, og fikk 

ei nyttig oppdatering på mange av deres viktigste saker. Bondelaget er en viktig 

samarbeidspartner for oss,  og sammen er vi opptatt av økt norsk 

matproduksjon og at vi skal ha beredskapslagre for korn. Vi vil ha levende 

bygder med lys i alle vinduer, jord som blir drevet og dye som beiter i utmarka. 

På høringsutkastet til ny strategiplan for NBK foreslo fylkesstyret i Hedmark et 

ekstra punkt som spesielt vektlegger viktigheten av norsk matproduksjon. 

Vi som bygdekvinnelag har en anna innfallsvinkel enn bondelaget som er et 

faglag. Derfor mener jeg vi utfyller hverandre godt i kampen for levende 

bygder. Vi i bygdekvinnelaget har fokus på BYGDA. Vi ønsker å være et tilbud 

for alle og vi legger ofte vekt på aktiviteter som favner bredt, er rettet mot alle 

aldersgrupper og hele lokalsamfunn. Noen har sagt at der kvinnen i familien 

trives, der vil de ofte slå rot. Samtidig vet vi at det er jobb som er det aller 

viktigste for både kvinner og menn når de velger bosted. Men når folk først har 

fått jobb og flyttet et sted, så tror jeg det er utrolig viktig at de blir kjent i 

lokalsamfunnet og klarer å skaffe seg et nettverk. Her skal bygdekvinnelaget 

være. VI skal ta kontakt, gi tilbud… 

Jeg velger nå å si litt om hver av de 4 hovedarbeidsområdene som 

bygdekvinnelaget har. 

Matkultur er et av de fire viktigste arbeidsområder i bygdekvinnelaget. 

Tradisjonsmat er det som bygdekvinnelaget er aller mest kjent for. Og mat er 

livsviktig, så det skal vi fortsatt jobbe med. På inspirasjonsseminaret på 

Lillehammer ble det sagt at det enda ikke var noen organisasjon som hadde 
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«tatt patent» på mat som fokusområdet, så her har bygdekvinnelaget en flott 

mulighet. Folk forbinder oss med mat, og det er positivt. Men vi skal vise at vi 

driver med andre ting også. 

Sunn matglede er den nye storsatsinga til Norges bygdekvinnelag. 3,6 millioner 

er satt av til dette prosjektet, som går ut på å gi et matkurstilbud til unger i 

alderen 8-14 års, sammen med hver sin voksen. Ideen er genial, synes jeg. Både 

unger og en del voksne trenger mer kunnskap om matlaging. Unger i den 

alderen er engasjert, nysgjerrig og lærevillig. Mange av de voksne på kurset kan 

helt sikkert mye om mat, men det er bestandig fint å prøve nye oppskrifter og 

en kan alltid lære noe nytt. Og sjølsagt benytter vi sjansen, vi bygdekvinner som 

holder kurset, til å snakke om viktigheta av sunne norske råvarer og ren mat. 

Det å snakke med unger og voksne om dette er en gylden mulighet til å påvirke 

dem til å velge norsk råvare. Dette er VÅR måte å gjøre det på. 

Fylkesstyret valgte å dra i gang aksjonen med sjøl å holde det første kurset. Vi 

skal innrømme at vi hadde lyst til å være først ute av fylkene også, og det klarte 

vi! Med  god hjelp fra Anne samlet vi 6 ti-åringer og hadde en flott kveld i 

kantina på Blæstad. Med tipsene fra Guro Breck friskt i minnet, om hvordan en 

håndterer media, hadde viinnkalt til pressekonferanse, og vi fikk flotte to-siders 

reportasjer i både HA og Østlendingen. Fra NBK har jeg nå fått beskjed om at 

Hedmark ligger best an i antall kurs. 13 av 39 lokallag har allerede holdt sine 

første. Vi gleder oss til fortsettelsen! 

 

 

Kvinneliv: 
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I ca 15 år har Hedmark bygdekvinnelag hatt et samarbeidsprosjekt med 

Litauen. Det har vært organisert på forskjellig måte, med ulike tema og flere 

forskjellige samarbeidspartnere. Jeg synes det er utrolig bra at fylket vårt har 

klart å holde dette samarbeidet i gang. Men det har ikke kommet av seg sjøl. Vi 

har hatt engasjerte, dyktige kvinner i Litauen-gruppa. De har lagt ned mye tid 

og krefter i dette prosjektet. Nå er den foreløpig siste 3-års bolken over, og det 

er åpent hvordan veien blir videre. Det som er sikkert er at internasjonalt 

engasjement er viktig, og vi ønsker å opprettholde det. Senere i årsmøtet vil vi 

få en orientering av Marion Engeli i Litauengruppa. 

Jeg kan ikke snakke om kvinneliv uten å si noe om stemmerettsjubileet. Det 

største arrangementet i Hedmark ble holdt i Brumunddal den 6. juni med Nes- 

og Helgøya bk som hovedarrangør. Her var det inspirerende toppsjefer, 

grundere og musikere. Alle kvinnelige selvsagt.  Det var lokalmat, engasjement 

og kultur på høyt nivå. Det ble en dag med påfyll for alle som var der. I tillegg 

vet vi at det var mange flere arrangement rundt omkring i fylket vårt i 

forbindelse med jubileet. Gullkorn-komiteen vår lagde et flott blad med fokus 

på jubileet, med intervjuer og portretter av betydningsfulle kvinner i Hedmark- 

både før og nå. Fylkesstyret har diskuter muligheten for å få til et årlig 

arrangement etter ide fra Brumunddal. Ikke i like stor målestokk, men ideen 

med foredrag og påfyll innendørs først, og deretter torgdag med stands, 

lokalmat, husflid osv. tiltalte oss veldig. Det er en mulighet for at vi får til et arr. 

i nord allerede til våren. 

 Miljø 

På fjorårets årsmøte var beredskap et aktuelt tema. NBK hadde akkurat 

bestemt seg for å melde organisasjonen ut av Kvinners Frivillige Beredskap, og 

det var endel reaksjoner rundt dette. Vedtaket om utmelding var gjort, og vi 
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bestemte oss for at vi fortsatt skal jobbe med beredskap i vår organisasjon. Det 

ønsker også NBK som har utarbeidet dette beredskapsheftet. Fylkesstyret 

bestemte seg for å la brannberedskap være tema på årets ledermøte. Det er et 

konkret, nærliggende tema, som alle er opptatt av. Vi ønsker å gi dere flere 

slike kurs innenfor temaet beredskap i åra framover. 

I fjor ble kreftaksjonen tatt inn i vår arbeidsplan. Mange bygdekvinnelag i 

Hedmark har lang tradisjon for å bidra til kreftaksjonen. I år var det ca.40 % av 

laga som bidro med bøssebæring, og vi vet at mange lag gir penger til aksjonen. 

Vi ønsker å fortsatt bidra på Krafttak mot kreft, og i morgen får vi besøk av 

representanter fra Kreftforeningen. 

 

Arbeids/samfunn og næringsliv – her blir det litt tanker framover 

I 2014 har vi valgt å sette fokus på kvinners mulighet for utdanning i 

nærmiljøet. Vi har bestemt oss for at vi på høstens ledermøte skal invitere 

høyskolen i Hedmark, slik at de kan informere oss om sine tilbud. Høyskolen i 

Hedmark hadde de beste eksamensresultatene i landet i 2013, og er en svært 

viktig institusjon i fylket vårt. 

Økonomi 

Vi går med et ganske stort underskudd i år. Vi synes ikke det er noe hyggelig. 

Det vi ser er at fordi vi har hatt høy aktivitet, med mange møter og reiser og 

stort sett 100% oppmøte på alt vi har drevet med, så har vi gått langt over 

denne budsjettposten. I tillegg så er det slik at når en skal gjøre ei litt større 

satsing slik som vi har gjort på synliggjøring og rekruttering, med f.eks nytt 

informasjonsblad og kursing så koster det noe ekstra. I 2014 må vi jobbe med 

inntektsida. Vi må unngå  underskudd på egne arrangement, og vi må forsøke å 
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tjene mer der vi kan. Vi ser at det er en stor inntektsmulighet i det å søke 

penger til ulike prosjekter- men det krever tid og innsats. Vi fikk inn ganske mye 

etter søknader i fjor,ca. 55 000,-  men det var ikke nok. Vi mener likevel at vi 

har kontroll på økonomien, vi ser at det svinger litt fra år til år, men vi har «bra 

med peeng på bok», flere hundre tusen, og det gjør at vi har handlingsrom. 

Litt personlig tilslutt: Dette året som leder har gitt meg veldig mye. Jeg har blitt 

kjent med så mange flotte bygdekvinner i Hedmark, og som leder får en og 

mulighet til å knytte kontakter i hele landet. Når Margunn i Hordaland eller 

Irene i Akershus sender e-post eller legger ut en lenke på facebook så får jeg 

informasjon og engasjement til videre arbeid. Vi har et unikt kvinnenettverk. 

Jeg føler at jeg har nærmest en «medsøster» i hver bygd her i Hedmark. Det å 

møte hverandre på møter, kurs, høre om hva andre lag driver med, er enormt 

inspirerende. Som leder er jeg heldig og blir invitert på mange slags møter og 

arr. Jeg vet også at noen lag sliter, særlig med å få folk til å ta på seg tillitsverv. 

Sammen må vi jobbe for å vise folk hvor mye de får igjen når de tar på seg et 

verv. 

Jeg vil gjerne takke mitt flotte styre, inkl Thomas fra HB og Marthe fra BU, for 

samarbeidet og  for jobben dere har lagt ned i år. Jeg har gledet meg til hvert 

eneste styremøte. Vi har blitt godt kjent, vi har diskutert og vært uenige, men vi 

har det veldig moro sammen, og jeg synes vi får gjort mye. Vi utfyller hverandre 

på en god måte. Og tusen takk til deg, Anne. Du er en fantastisk serviceperson 

for oss. Alltid blid, hjelpsom, du har oversikten, er effektiv og handlekraftig. 

Anne må overbringe en hilsen til Guro og Margrete på kontoret, som vi også 

har hatt en del kontakt med i år. 

Da gjenstår det bare å ønske alle lykke til videre med bygdekvinnearbeid. Så på 

videre. Vi trengs! 
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Vedlegg 2. Hilsen fra HB ved Thomas M.French 

 

Ordstyrer, årsmøte! 

 

Takk for et godt møte så langt. Siden jeg ikke har anledning til å være med under middagen i kveld, 

har jeg bedt om å få komme med en liten hilsen nå på tampen av generaldebatten i stedet. Men 

fortvil ikke: Olav Frang, leder i Romedal og Vallset bondelag, kommer til å representere Hedmark 

bondelag videre på årsmøtemiddagen her i kveld og på resten av møtet i morgen. 

 

Vi lever i en tid der mange i det norske samfunn er opptatt av og har praktisk og økonomisk frihet og 

mulighet til å skape fine hus og hjem både innvendig og utvendig. Samtidig opplever mange av oss at 

landbruket, de verdiene bygda representerer og det landskapet vi omgir oss med er under press. 

Gårdsbruk legges ned, dyrka mark legges brakk og kulturlandskapet gror igjen mange steder. Jeg 

opplever at det er en dobbelthet her – som individer og familier i Norge i dag er vi villige til å legge 

mye penger på bordet for å ha det fint rundt oss i hjemmene og på eventuelle hytter, mens vi som 

samfunn kanskje ikke på samme måte evner å verdsette og er like betalingsvillige når det gjelder å 

opprettholde et Norge med fortsatt levende distrikter. 

 

For Norge som det mangfoldige landet vi er så stolte av og Hedmark som er den biten av landet vi 

bor og virker i, er slik det er mye takket være en villet, aktiv politikk. Vi trenger ikke å reise lenger enn 

over svenskegrensen for å se et helt annet bilde i form av fraflyttede distrikter. Alle vi som er her i 

salen er opptatt av at det skal være liv og aktivitet på bygda – enten fordi vi trives med å bo som vi 

gjør, setter pris på naturen og kulturlandskapet rundt oss eller fordi vi bringer videre arven med å 

drive gårdsbruk og/eller dyrke jorda og produsere den maten vi alle er avhengige av. Maten må 

dyrkes der hvor dyrkamarka ligger. Og gårdsbrukene, vi bønder og familiene våre må være del av et 

samfunn for å kunne holde på med det vi gjør. Vi er alle avhengige av hverandre, og vi kan alle bidra 

til en forskjell.  

 

Bygdekvinnelaget og møteplassene dere med deres aktiviteter representerer på ulike nivåer er 

nettopp den typen ambassadørvirksomhet for det gode liv i distriktene vi trenger mer og ikke mindre 

av i årene framover. Som det heter i sangen vi startet med i dag: ”(…) fyll plassen som du har fått” – 
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og jeg vil legge til: Også i opinionen og i media, på tvers av politiske avskygninger, som en tydelig 

stemme til fremme av bygdelivet! 

 

Bygdekvinnelagets store satsing i 2014: ”Aksjon sunn matglede” rettet mot barn og unge med fokus 

på råvarekunnskap, sunne matvaner, matglede og måltidsfellesskap er en aksjon som treffer midt i 

når det gjelder å gjøre seg relevant og bidra til den viktige forskjellen! Etter det jeg skjønner er 

Hedmark bygdekvinnelag også helt i front i landet blant fylkeslagene med flest innmeldte kurs så 

langt! Det synes jeg fortjener en stor applaus! 

 

Og nettopp kanskje denne ene tingen fremfor noen knytter Hedmark bygdekvinnelag og Hedmark 

bondelag sammen: Kjærligheten! …til norsk mat! Og som en takk for samarbeidet i året som er gått 

og med ønske om et fortsatt godt samarbeid, vil jeg be om at hele styret kommer fram for å motta 

hvert sitt forkle med denne teksten. 

 

Helt til slutt vil jeg bare be om at alle støtter opp om Bondelagets kampanje ”Bondevenn/Norge 

trenger bonden”, som dere kan lese mer om i denne folderen som jeg sender rundt, eller ved å gå inn 

på bondevenn.no på nettet! 

 

Takk for oppmerksomheten og fortsatt godt årsmøte! 
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