
 
PROTOKOLL ÅRSMØTE AKERSHUS BYGDEKVINNELAG  

17. APRIL 2021 
 

Sak 1 - Velkommen v. distriktsleder Marit Helene Lund 
Styreleder Marit Helene Lund ønsket velkommen og leste formålsparagrafen til Norges 
Bygdekvinnelag. 
«Lagets formå er å samle kvinner som ser betydningen av et aktivt bygdemiljø og 
primærnæringer. Bygdekvinnelaget er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta 
kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd, 
demokrati og kristen kulturarv.» 
Hilsen fra Jorun Henriksen med ønske om godt møte ble lest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Navneopprop v. Bodil Berg 

Lag Delegat:  
Distriktsstyret Akershus Bygdekvinnelag  
 Leder Marit Helene Lund 
 Nestleder Gro Johnsen 
 Sekretær Christine Skjellum Eriksrud 
 Kasserer Bodil Berg 
 Studieleder Liv Kristin Brattum 
 Styremedlem Kari Fjeldstad Luke 
 1. vara Marit Stranda 
Akershus Bondelag Helge Olaf Aas 
  Eli Berven 
Akershus Bygdeungdomslag Svend Harald Kvarme 
Asker Bygdekvinnelag:  Yvonne Skjulestad 
  Ellinor Allergoth 
Aurskog-Høland Bygdekvinnelag Camilla Neby 
  Lisbeth Langsrud 
Blaker Bygdekvinnelag Bitten Jødahl 
  Jorid Holmsen 
Bærum Bygdekvinnelag Unni Wolden Staver 
Eidsvoll Bygdekvinnelag Bente Tømte 
  Ingvild Sandholt 
Enebakk Bygdekvinnelag Eli Pettersen 
  Elin Slette 
Frogn  Bygdekvinnelag Solveig Olsberg 
  Marit Rønningen Weltzien 
  Kari Anne Kaurstad 
  Eva Mc Carthy 
Gansdalen Bygdekvinnelag Turid H Bjerke 
  Else Jørgensen 
Gjerderum Bygdekvinnelag Else-Kjersti Hveem 
  Tone Haukås Gauterud 
  Hilde Olstad 



 
Kråkstad Bygdekvinnelag Astrid Hoel 
  Christin Retvedt 
 
Lørenskog Bygdekvinnelag 

 
Inger Betsy Torp 

  Karin N. Åstveit 
Nannestad Bygdekvinnelag Ragnhild Eggum 
  Inger E Holter Holmgrunn 
Nes Bygdekvinnelag Marit Mobæk 
  Margunn Koller Eggum 
Nittedal-Hakadal 
Bygdekvinnelag  Kari Frank 
  Aud Engelsvoll 
  Margerethe Henden Aaraas 
Oslo Bygdekvinnelag Siri Winther 
  Nina Sundqvist 
Rælingen Bygdekvinnelag Anne Kristin Lund 
  Ingvild Aas Karlstad 
  Else Nora Skjerping 
Skedsmo Bygdekvinnelag Aud Siri Hønsen Huseby 
  Mette-Line Myhrvold Hauglid 
Ski Bygdekvinnelag Ruth Baumberger 
  Torhild Solem  
Sørum Bygdekvinnelag Ingun Orderud 
  Ragnhild Aasgaard Lystad 
  Kari Tveit Mjønerud 
Ullensaker Bygdekvinnelag Mette Knai 
  Anne Mette Thorvaldsen 
  Johanne Hjertvik 
  Hanne Lersveen 
Vestby Bygdekvinnelag Jannike Demuth 
  Ann Kristin Knudsen 
  Trude Skage Andersen 
Østre Udnes Bygdekvinnelg Ane Aanerud Grøndahl 
  Eva Øvern 
  Bente Saghaugen 
  Åse Raknerud Hoel 
Ås Bygdekvinnelag Aina Svenneby 
  Bjørg Hoel Sæther 
  Birgit Gullerud  
Gjester/observatører Ingrid Grene Henriksen 
  Turid Jødahl 
  Ellen Klynderud 
  Jorun Henriksen 
Leder valgkomitè  Marit Tomter 
Representant NBK  Inger Amb 
  Torunn Aurstad 
  Målfrid Bjerke 



 
  Liv Halvorsrud 

Det var 76 deltagere derav 67 stemmeberettigede delegater.  

 

Sak 3 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

Sak 4 - Valg av møteleder                                                                                                                                    
Styrets forslag: Eline Stokstad Oserud  

Vedtak: Eline Stokstad Oserud 

Sak 5 - Valg av to representanter til å skrive under protokollen                                                      
Styrets forslag: Elin Slette, Enebakk og Ruth Baumberger, Ski  

Vedtak: Elin Slette, Enebakk og Ruth Baumberger, Ski 

 

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

 

Sak 6 - Leders tale ved Marit Helene Lund 

Årsmøte, møteleder, Kjære alle sammen! 

Noen ganger skulle vi ønske at virkeligheten var annerledes, men dessverre er ikke det mulig. 
Den 30. desember i fjor skjedde det som ikke skulle skje! Den forferdelige skredkatastrofen i 
Gjerdrum sjokkerte oss alle og tankene våre gikk til bygdekvinnelaget og alle berørte i 
Gjerdrum kommune. I styret fikk vi mange henvendelser fra lokallaga i Akershus som ønsket 
å hjelpe og støtte. Dere synliggjorde et enormt engasjement og stor medmenneskelighet. Det 
viste seg etter hvert at behovet for å hjelpe var langt større enn behovet for hjelp. Noen små 
praktiske bidrag gjennom Røde Kors fikk vi til.  Jeg vet at det ble sendt pengegaver fra 
enkelte lokallag. 

Kjære, kjære bygdesøstre i Gjerdrum! Dere skal vite at vi fortsatt tenker på dere og ønsker 
dere alt godt i den lange og vanskelige prosessen som følger etter en slik katastrofe! 

Pandemien skulle vi også gjerne vært foruten. Men den er her og har påvirket hele klodens 
befolkning. For bygdekvinnelaget førte pandemien til avlysninger og utsettelser av planlagte 
møter, kurs og arrangementer. Distrikts-årsmøtet og Inspirasjonssamlingen ble, som kjent, 
avlyst. Noen av dere har litt unnskyldende sagt til meg: I laget vårt har vi ikke gjort så mye, vi 
har ikke turt på grunn av smittefaren. Jeg sier til dere: Ingen - jeg gjentar - ingen skal ha dårlig 
samvittighet for at pandemien har satt en stopper for aktivitetene i laget. Det er pandemien, 
ikke vi som er skyld i at mye har stoppet opp. Gamle planer kan settes i kraft når det igjen blir 
trygt å møtes. 

«Nød lærer nøgen kvinde at spinde!» Pandemiens begrensninger har ført til ny læring. I styret 
er vi imponert over oppfinnsomhet og kreativ nytenkning i lokallaga, nye måter å treffes på, 
nye aktiviteter og mye annet som har vært å lese på Facebook. De fleste har lært å beherske 



 
nye plattformer på nettet – på årsmøtet i dag er alle våre 23 lokallag med på Teams. Utrolig 
bra! Nyttig kunnskap å være stolt av!                                         

Men – jeg vil poengtere at det aller viktigste som har skjedd i denne tiden er omsorgen dere 
har vist hverandre på mange forskjellige måter. Det gode omkvedet har vært og er, TA 
VARE! Hvordan har du det? Er det noe jeg kan gjøre for deg? Hva trenger du? En 
telefonsamtale, en sms eller e-posthilsen, en uventet oppmerksomhet i postkassa eller på 
trappa. Pandemien har lært oss hvor viktig det er å bli sett og hørt, hvor viktig det et å ta vare 
på våre medmennesker. Kan hende vi burde føye til et nytt punkt i de etiske kjørereglene våre. 
Send oss forslag så kan vi ta det videre! 

Det er viktig for bygdekvinnelaget med all kunnskap og erfaring vi besitter å bli sett og hørt 
der beslutninger tas. Vår leder i Norges bygdekvinnelag, Jorunn Henriksen, er svært dyktig til 
å påvirke på nasjonalt plan. Som leder i Akershus bygdekvinnelag vil jeg forsøke å påvirke så 
godt jeg kan med hjelp og inspirasjon fra dere, 

Selv om jeg og ingen andre jeg vet om liker at Akershus er blitt en del av Viken, takket jeg i 
mars ja til å representere bygdekvinnelaget i en høring om bygdemiljøpakker. Nylig takket jeg 
ja til å være med i en ressursgruppe hvor det skal jobbes for at bygdefolket skal få best mulig 
medvirkning i hele det nye fylket. Viken Fylkeskommune skal lage tre store regionale planer, 
1) Regional plan for økt livskvalitet, deltagelse og likeverd. 2) Regional plan for kompetanse 
og verdiskaping, 3) Regional plan for areal og mobilitet. Jeg vet at dere sitter inne med 
kunnskap og mange meninger om disse temaene, Når fylker og kommuner blir slått sammen 
til store enheter må vi gjøre alt vi kan for å verne om lokaldemokratiet. 

Jordvern betyr å ta vare på den vesle matjorda vi har til produksjon av mat. Det er en skam at 
selvforsyningsgraden i landet vårt er så lav som 40 %! Dette er et hett tema i 
bygdekvinnelaget og her trenger Viken Fylkeskommune motstand mot planene de har om 
utbygging av veier og fortetting rundt trafikk-knutepunktene der den beste matjorda befinner 
seg. Hvis det skulle bli behov for en lenkegjeng er jeg sikker på å få mange av dere med meg! 

Jeg har også takket ja til et styreverv i Studieforbundet Kultur og Tradisjon som bidrar med 
inspirasjon og penger til kurs i bygdekvinnelaget. 

Til høsten er det stortingsvalg. I den anledning oppfordrer jeg dere alle til å gå til urnene og 
stemme. Bygdekvinnene i Akershus utgjør en betydelig maktfaktor - vi er 1094 medlemmer.  

Matjorda i Akershus egner seg ypperlig til dyrking av bygg. Bygg til menneskemat har blitt 
en suksessfaktor i alle bygdekvinnelaga i Norge. Samarbeidsprosjektet mellom Norges 
Bygdekvinnelag og NIBIO (Norsk institutt for bioteknologi) har testet ulike byggsorters 
egnethet til baking, bygg-ris, grøt osv. Bygdekvinnelagets Bygg-lab er et utrolig spennende 
prosjekt med mulig utviklings-potensiale for norsk matproduksjon. Takket være 
bygdekvinnelaget er norsk bygg satt på menyen til alle stjernekokker med respekt for seg sjøl. 
Honnør! 

Bruk heile dyret var også et godt prosjekt. Det handlet om sauen/lammet som slakt. Mange 
lokallag gjorde, mye ut av prosjektet som nettvisning i oppdeling av slakt, laging av 
lammerull og formidling av oppskrifter på lammegryte og andre retter av lam. 



 
Jeg vil sette fokus på det som er utapå sauen -ulla. Det er slik at bonden får lite igjen for den 
ulla som blir klippet av sauen. Bare den hviteste og fineste ulla gir fortjeneste og går til 
produksjon av norsk strikkegarn og møbelstoffer. Ulla til de sorte og flekkete sauene blir 
vraket. Ull som vi importerer fra Australia bli spunnet i Kina og nøstet i Italia. Er ikke norsk 
ull et bedre alternativ med mye kortere reisevei? Vi er jo opptatt av klima! Vi er så heldige å 
ha en sauebonde i styret. Han kan fortelle at det slett ikke er sikkert at et ullprodukt merket 
med norsk flagg betyr at det er laget av norsk ull. Dette bør vi som forbrukere ta tak i. 

Uavhengig av pandemien lever vi i en spesiell tid – en overgangstid der forandringer skjer i 
rasende fart hvor datateknologien blir mer og mer avansert. De store selskapene som Google, 
Amazon og flere vet mer om oss enn vi vet om oss selv. Selskapene vokser seg store og sterke 
og får mer og mer makt. Vi kan knapt sende en e-post, trykke en likes eller dra betalingskortet 
uten at det blir lagret på andre siden av kloden. Dette må vi lære oss å møte så framtida ikke 
kommer som julekvelden på kjerringa. Vi må være kritiske, ta gode valg og sørge for at det er 
vi som bestemmer over våre liv og vår framtid - ikke la multinasjonale gigantselskaper med 
algoritmer og moderne datateknologi tjene milliarder på å manipulere oss dit de ønsker. 

Alt hva bioteknologi og moderne forskning kan gjøre med naturen og menneskekroppen gir 
oss etiske dilemmaer. Men også goder. Et eksempel er at vi i disse dager får vaksine mot 
Covid-19. Så har jeg lyst til å fortelle om et eksperiment som ble gjort på blinde mus hvor 
forskere påvirket synsnerven, jeg kan ikke forklare hvordan, men resultatet var at musene fikk 
synet tilbake. Denne kunnskapen kan kanskje om noen år overføres til mennesker. I min 
familie er det både grå og grønn Stær, så jeg er full av forhåpning. 

Fortida skal vi bringe videre i tradisjonene, så skal vi leve gode liv her og nå og, i den grad 
det er mulig, gjøre oss rustet til å takle framtida som møter oss. 

Mye mer kunne vært sagt, om klimautfordringen, det grønne skiftet osv. men nå er det tid for 
å takke.  

Først vil jeg takke Norges Bygdekvinnelag for gode prosjekter, inspirasjon og god 
oppfølging, Takk til Jorun Henriksen for varme ord med ønske om et godt årsmøte! Takk til 
Inger Amb, vår kontaktperson i Norges Bygdekvinnelag, som er ei strålene og dyktig 
bygdekvinne fra Hedemarken. Inger er med oss på skjermen i dag. 

Så vil jeg takke æresmedlemmer og andre dyktige kvinner som har gått foran oss og gjort en 
stor innsats som vi nyter godt av i dag.  

En stor takk til kvinnene i lokallaga - dere er hovedpersonene og limet i organisasjonen. Takk 
for alle timene dere har stått på kjøkkenet, kokt kaffe og smurt smørbrød og takk til dere som 
har tatt på dere lederverv. Takk for alt dere har gjort og gjør for å skape liv og trivsel i 
lokalmiljøet. Vi ønsker dialog og god kontakt med dere - ris og ros samt gode ideer. Vi vil 
vite hva dere forventer at distriktsstyret skal være. Kjære bygdekvinner i Akershus, velg å 
fokusere på de prosjektene dere er mest interessert i, for som dere vet, ingen kan gjøre alt, 
men alle kan gjøre noe! Sørg for at det dere gjør gir mening og trivsel. 

Takk til de dyktige og erfarne styremedlemmene mine! Dere har støttet meg og lært meg 
utrolig mye. Jeg kan røpe at blant venner går dere under navnet Bygdekvinneskolen. Vi er et 
godt team og har jobbet intenst for å få dette årsmøtet opp å gå! 



 
Nå håper jeg inderlig at det ikke blir lenge til vi kan ta tilbake det inspirerende og sosiale 
bygdekvinnelivet, se hverandre på ordentlig, snakke sammen ute skjerm, klemme hverandre! 
Jeg nevnte at det gode omkvedet i denne spesielle tiden har vært og er: TA VARE! 

Hva passer vel da bedre enn å avslutte med diktet av Jan Erik Vold 

TA VARE 

På vennene, ta Vare 

på vennligheten, vis gjerne 

litt selv om du kan, dagen er blå 

og dagen er grønn, dagen 

er hvit – det er ikke annet 

enn livet det her, vi er alle borte – nå 

eller om litt, take it easy menneske 

butt take it, det er ikke 

annet enn virkelighet 

vet du, snart er 101 inne snart 

er 101 ute – jeg sier: 

vennlighet varer lenger, ta VARE 

på vennligheten, ta VARE 

på vennene – HEI! HEI! ta nå 

Vare på hverandre. 

 

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

 

Sak 7 - Informasjon fra styret i Norges Bygdekvinnelag v. Inger Amb 

Hilsen til Akershus bygdekvinnelag 

Takk for invitasjon og hyggelig og være sammen med dere og bli litt kjent– sjøl om det er 
digitalt. Dere er aktive – engasjerte damer som har en rikholdig årsmelding tross et år med 
Corona og det meste er utsatt eller har blitt digitalt. Jeg er imponert! Ikke til å stikke under en 
stol at vi savner de sosiale møteplassene, praten, kaffekoppen og ikke minst klemmen. 

Utfordringer – sykdom, ensomhet, permitteringer og oppsigelser. Ikke minst da er vårt 
samfunnsengasjement viktig – og behovet for at nabokjerringa finnes! Det har vært veldig 
annerledes for dere i Akershus etter de fatale dagene i nyttårs-helga hvor vi opplevde det 



 
forferdelige raset i Gjerdrum. Det er bare og ta av seg hatten og takke alle dere flotte damer 
som på alle måter har vært med og vist medmenneskelighet og nestekjærlighet til folk som har 
mistet så mye. Utrolig innsats som har blitt lagt merke til og satt pris på. Jeg bøyer med i 
støvet for dyktige bygdekvinner i Akershus.  

Det handler i grunn om og holde liv i bygda. Vi er opptatt av helse, kortreist, norsk og 
bærekraftig mat. Tradisjonsbærere – ikke minst rådgiver for Unesco, inkluderende og 
slagkraftig - det håper vi skal synes når vi i juni presenterer ny logo. Det er viktig å få fram 
alle våre kvaliteter i denne nye logoen med mangfold, felleskap, tradisjon og nytenkning inn i 
logoen som vil bli en spennende ny reise for oss alle. Vi gleder oss til juni når den skal 
presenteres. 

Klima – nullvisjon – bærekraft og jordvern. Dere er på i forbindelse med plastaksjonen deres 
– så bra. NBK og a Jorunn, lederen vår følger opp med   innspill til klimaplanen og ikke minst 
i et aksjonsutvalg for å forhindre utbygging av den 3. rullebana på Gardermoen. Jorda må 
utnyttes til mest mulig matproduksjon og til beite for våre grasetende dyr. Mat til egen 
befolkning – viktig! 

Merking av mat – viktig – som bevisste forbrukere må etterspørre det vi ikke finner i hyllene 
eller på varedeklarasjonen.  Frosne grønnsaker fra Norge er et eksempel– og er tema i det siste 
Bygdekvinner. Når de behandles riktig har de samme næringsinnhold som ferske. Vi mener at 
det er bedre å spise frosne grønnsaker dyrket i Norge enn og måtte importere ferskt fra 
utlandet – hva er de sprøytet med og er det god miljø politikk og frakte mat verden rundt?  Vi 
er absolutt viktige forbrukere og må fronte den og ta tilbake makta. Ta maten med norsk flagg 
på!  Kortreist og lokalt er viktig og ikke minst nødvendig ser det ut til.  Pandemien har i alle 
fall gjort folk mer opptatt av å lage mat fra bunnen av, baking er i vinden og ren, norsk mat er 
viktig -ikke minst for beredskap. Vi er sårbare og avhengig av verden utenfor oss, men vi må 
ta vare på det vi har.   Det er også grunn til å nevne nærbutikken. Skal du ha den i morgen – 
må du handle der i dag! 

NBK har også levert innspill til jordbruksforhandlingene med 2 viktige tema: 

Bygg er promotert. Vi oppfordrer til å bytte ut ris med bygg. VI må stimulere til produksjon 
av norsk korn – ikke bare til kraftfor industrien og dyra, men til matkorn.  Importen av korn 
må ned. 

Velferdsordningene i landbruket for kvinnelige bønder må forbedres. Nå er det slik at inntekt 
fra jobb utenfor bruket blir samkjørt – slik kan det ikke bli framover.  

Valgpakker sendes til alle lokallag i løpet av neste uke –   sentrale saker, men viktig at dere 
også tar opp de lokale sakene. Hva er viktig og ta tak i der du bor? 

Viktige saker er ellers: 

Bredbånd – det må vi ha over hele landet. 

Mat i skolen – hva er en frokost?  Hva er ei matpakke?   Ingen tvil om at et skolemåltid vil 
utjevne forskjeller!  Liker godt Akershus sitt forslag til resolusjon – «Hva skal barnebarna 
spise?» Det handler om både mat og jordvern. 



 
NBK jobber videre med tradisjonsmatskolen og KvinnerUT. Det jobbes aktivt med de ulike 
stiftelsene for at vi skal hente inn midler og klare og beholde både Ingrid og Sosan i NBK.  
Viktig at dere i lokallagene går om bord i disse prosjektene våre. Det er både økonomiske 
midler og samfunnsengasjement som driver oss framover.  

Vi er medlemmer i studieforbundet – kultur og tradisjon. Jorunn Henriksen sitter i styret 
sentralt og Marit Lund sitter i distrikt Viken. Mange er flinke til å arrangere kurs – og her i 
Akershus er dere helt rå på surdeigsbaking. Tradisjon, men også nymotens. 

Bygdekvinner – 600 har kommet i retur. Viktig at lokallaget sjekker ut adresser, 
mobilnummer og e-postadresser. Det finnes bruksansvisning for medlemsadministrasjon for 
lokallaget også.  VI håper jo ikke at det samme har skjedd med medlemskontingenten – 
kontingentinntektene er vi helt avhengig av i NBK for videre, aktiv drift. Sjekk søppelpost. 
Viktig at dere betaler kontingent. Den er avgjørende for vår sentrale aktivitet med 
engasjement i forhold til offentlige høringer, prosjekter, nettaktivitet, Bygdekvinnebladet osv. 
Vi gjøre masse på dugnad i bygdekvinnelaget, men den sentrale innsatsen trenger finansiering 
– fra bl.a. kontingent.  

Medlemstur til Guatemala ble utsatt i fjor og må dessverre gå ut i år også. Viktig at vi i vårt 
arbeid husker på kvinnene i Guatemala. De har svært dårlig økonomi, få eller ingen vaksiner 
og det trengs hjelp. Alle monner drar – har dere en liten aktivitet som kan gi noen inntekter så 
er det kjærkomment.  

 

Inspirasjonsseminar den 5. -7 nov. på Lillehammer. Det må bli fysisk. Vi gleder oss til dager 
hvor en kan hente inspirasjon, hilse på gamle kjente og stifte bekjentskap med mange nye 
flotte bygdekvinner.  

Berømme dere for alt dere faktisk får til. Ønsker det nye styret lykke til og stor takk til de som 
har bidratt til nå. Den gode jobben som gjøres – i distrikt og på lokallagsnivå – det er viktig 
for hele organisasjonen vår.  

Stå på videre og tusen takk for meg. Plutselig sees vi igjen! 

Inger Amb 

Medlem i styret i Norges bygdekvinnelag. 

 

Vedtak: Tas til orientering.  

 

Sak 8 - Årsmelding og regnskap 2020 v/Christine Skjellum Eriksrud og Bodil Berg.  
 
Årsmelding 
Christine S. Eriksrud la frem årsmeldingen, gjorde oppmerksom på feil og endringer i soner – 
og sonemøter.  

Regnskap 
Bodil Berg presenterte regnskap 2020. 



 
Vedtak: Årsmelding og regnskap for 2020 godkjennes med de endringer som framkom i 
møtet.  

 Sak 9 - Informasjon fra styret v/Bodil Berg og Marit Helene Lund 
Marit gjorde rede for fremdrift i nyutgivelsen av boken «Mattradisjoner i Akershus».  
Bodil gjorde rede for arkivering i Musene i Akershus.                                                     
Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 10 - Lokallagsrunden 
 

Lokallag Tema 

Asker Bygdekvinnelag:  

• Takker styret i Akershus 
Bygdekvinnelag og «de gode 
hjelperne». 

• Norge kan ikke kjøpe seg ut av alle 
problemer. Ensomhet øker.  

• Påvirke vårt lokalsamfunn 
• Opptatt av kontakt med medlemmer 

tross pandemi. 
• Utgifter for årsmøte ¼ av inntekt 

(ref.sak 13) 
• Ønske om nøysomhet 

Aurskog-Høland Bygdekvinnelag 

• Takke styret i Akershus 
Bygdekvinnelag for godt samarbeid 

• Laget hatt utfordringer med å 
gjennomføre planer pga. Covid -19 

• Siste møte august 2020 
• Pågående prosjekt lager et TV –

kjøkken «Lammerull». 
• Mistet æresmedlemmet Kari Strøm 

grunnet naturlig bortgang.   

Blaker Bygdekvinnelag 

• Takk for årsmøte tross pandemi 
• Blodklubbsalg utsolgt på 1 time 
• Få medlemsmøter, men hatt et 

styremøte ute 
• Kulturminne – prosjekt på Blaker – 

«Tradisjonsmat» Vassgraut og 
fløyelsgrøt 

• Mange planer som de ønsker å 
gjennomføre.  

• Lillestrøm kommune foreslo å legge 
ned Sørumsand Helsestasjon for 
ungdom, Blaker Bygdekvinnelag 
jobbet mot dette forslaget.  



 

Bærum Bygdekvinnelag 

• Ligger litt lavt en stund. Hadde fått 
opp aktiviteten i laget før Covid -19 
slo til.  

Eidsvoll Bygdekvinnelag 

• Preget av Covid -19 
• Fint at lokallagene jobber med det de 

ser på som viktig der de er. Takk til 
leder i Akershus Bygdekvinnelag 
Marit Helene Lund for dette.  

• Gjennomført Vikingkurs – sydd 
vikingdrakter. 

• Godt samarbeid med flere andre lag 
og foreninger.  

• Kulturell skolesekk – møter alle 
8.klasse i samarbeid med andre 
lag/foreninger. Serverer da 
Vikingsuppe og saft. Dette skjer på 
Tingvoll.  

• Kokkens dag – tradsjonsretter av lam 
sammen Norges Kokkelag.  

Enebakk Bygdekvinnelag 

• Enebakk har vært mye nedstengt.  
• Hatt månsekinnstur. 
• Lammerull og partering av sau.  
• Lyst å ha arrangement, men grunnet 

Covid -19 tør en ikke arrangere.   
• Begynt å tenke på distrikstsårsmøtet i 

2022 

Frogn  Bygdekvinnelag 

• Berømmer oss alle for at vi har et 
nettmøte i år og ikke telefonmøte.  

• Året har vært aktivt.  
• Ingen kan gjøre alt, men alle kan 

gjøre noe er essensen av hvordan de 
jobber.  

• Styret har gjennomført 
Organisasjonsskolen. Dette har vært 
lærerikt.  

• Medlemmer benyttes som ledere av 
grupper, kursholdere, etc.  

• Samarbeid med NAV, 
frivillighetssentralen og internasjonal 
kvinnegruppe. Høst 2020 flatbakst 
verden rundt. Noen flyktninger var 
kursholdere.  

• Gode lokaler gjør det mulig å 
gjennomføre arrangement når det 
gjelder smittevern.  

Gansdalen Bygdekvinnelag 

• Takker styret for måten årsmøte 
gjennomføres på.  

• Covid -19 krisen har rammet laget. 



 
• Holdt kontakt med medlemmer med 

hilsninger på mail.  
• Organiserte turer lagt på is grunnet 

smittevern.  
• Lyttevenn prosjekt – sammen med 

frivillighetssentralen. De er 
lyttevenner på lokalskolen for 
3.klassinger. Åpner muligheter for 
andre aktiviteter og utvikling i 
lokalsamfunnet. Oppleves positivt for 
deltakere fra laget, elever, lærere og 
skolen for øvrig.  

• Inntektskilde borte grunnet 
restriksjoner.  

• Ønsker å gjennomføre sommerlunsj.  
• Samarbeidet Blaker ifht. Helsestasjon 

for ungdom.  

Gjerderum Bygdekvinnelag 

• Takker alle som har ringt og vist 
omtanke, sendt blomster og lignende i 
Gjerdrum ifbm. Jordskredet i 
romjulen 2020. 

• Planlegger et kulturarrangement.  

Kråkstad Bygdekvinnelag 

• Takke for flott tale fra Marit.  
• Føler seg sett og hørt av leder Marit 

H. Lund. 
• Pandemien bremser laget, men 

stopper en ikke.  
• Sonemøte og årsmøte 2020 mistet de 

Dette er de lei seg for.  
• Bruker lokaler som gjør at 

restriksjoner kan overholdes, 4 møter 
tross Covid -19. Benyttet Teams etter 
at det ikke var mulig å gjennomføre 
fysiske møter. Tema: Hvordan er det 
å være yrkesaktiv nå?  
Måneskinnstur med diktlesning på 
teams og tur alene. 
Grønn inspirasjon – såing etc.  
I april skal de ha om registrering i 
Kråkstad ifbm. E18 og BaneNor. 

• Lesesirkel samarbeid med biblioteket. 
• Vi Bygdekvinner har ikke vært så in, 

hot etc. som nå grunnet verdiene 
Bygdekvinnelaget står for.   

Lørenskog Bygdekvinnelag 

• Takker for fin tale fra leder i 
Akershus Bygdekvinnelag.  

• Kun utearrangement i 2020 grunnet 
smittevern. 



 
• Høsttakkefest i Bygdetunet og pynt 

av kirke.  
• Nå skal de ha en tur i lokalmiljø i 

mai.  
• Inntekt av julebakstsalg på 

julemarked i år har dessverre gått ut.  
• Kulturell skolesekk også utgått av 

smittevern. 
• Ønsker å bli kjent med 

Bygdekvinnelag utenfor Akershus. 
Kan en finne et vennskapslag fra 
andreplasser i Viken fylke og besøke 
etter hvert.   

Nannestad Bygdekvinnelag 

• I 2020 har en ikke fått gjennomført 
mye. Hatt et møte på Trandum for å 
markere krigens slutt for 75 år siden.  

• Godt samarbeid med museet, hatt en 
tur dit.  

• Påskehilsen sendt alle medlemmer. 
• Jobber med å etablere bedre kontakt 

med innvandrerkvinner KvinnerUT. 
• Hjerterommet – strikker til dette.  
• Sommeravslutning i Romeriksåsen, 

håper denne kan gjennomføres.  

Nes Bygdekvinnelag 

• Hatt noe aktivitet i laget. Benyttet 
sosiale medier. Holdt kontakt på 
Messenger.  

• Gjennomført samling før jul.  
• Skal ha digitalt kurs om kjøkkenhage.   

Nittedal-Hakadal 
Bygdekvinnelag  

• Takker for inspirerende tale fra Inger 
Amb og Marit Helene Lund. 

• Ekstraordinært årsmøte – la ikke ned 
laget, men fikk en ny giv i stedet. 

• Nytt styre med damer i 30,40,50 og 
60 – årsalder. God geografisk 
spredning. 

• Synlighet – videreutvikle lagets 
identitet – inkludering.  

• Godt samarbeid med ulike instanser, 
lag og frivillighet. 

• Undersøkelse for hva en ønsker/kan 
bidra med – stor respons.  

• Mye aktivitet i Coronatid.  
• Vandreduk, gerilliabroderi.  
• Gerilliabroderi-gruppe på Facebook  
• Feirer 85 år i år.  
• Arrangement/styremøter hver måned. 



 

Oslo Bygdekvinnelag 

• Påstand: «Gjenoppstått fra de døde». 
• Stiftelsesmøte desember 2019 
• Rakk å ha styremøte og lage 

handlingsplan før Norge stengte ned 
• Brobygger mellom by – og bygdefolk 
• Mat og drikke 
• Ambisjonsnivå er 1 aktivitet i 

kvartalet. 2 KvinnerUT-arangement. 
Et Webinar, «Jordbrukforhandlinger 
for dummies». To avisinnlegg.  

• Ikke hatt aktiv verving.  
• Hilsen til Gjerdrum Bygdekvinnelag 
• Hilsen til Akershus Bygdekvinnelag 

Rælingen Bygdekvinnelag 

• Mange planlagte aktiviteter måtte 
avlyses.  

• Styret har tatt Organisasjonsskolen og 
holdt digitale styremøter.  

• Salg av kaffe/vaffel i august og 
september. 

• Holdt telefonisk kontakt med 
medlemmene. 

• Islykter ble satt opp på Bygdetunet 
ifbm morsdag og valentinsdag. 

• Blomsterhilsen til alle som fyller 
rundt år. 

• Babysokker strikkes 
• Benytter Facebook. 

Skedsmo Bygdekvinnelag 

• Takker styret i Akershus 
Bygdekvinnelag. 

• Takker for god kontakt med leder, 
takker for lang telefonsamtale.  

• Hatt to arrangement med tema Bygg 
og et med Ingunn Klepp. 

• Gågruppe – aktiv x 1 pr uke  

Ski Bygdekvinnelag 

• 90 år i fjor 
• Stolt når en leser tilbake i tid.  
• Nordre Follo – mye rødt ifht. 

Smitteutbrudd. 
• Har nært samarbeid med Ski 

Bibliotek 
• Frøbank på Biblioteket.  
• Gjennomført KvinnerUT arrangement 

8. mars i samarbeid med kommunen 
og frivillighetssentralen. Regnet med 
en oppslutning på 35 – 130 kom! 

• Høstakkefestgudstjeneste.  



 
• Samarbeider med Røde Kors. 

Julebakst, Historielaget. 
• Inntekter på markedsdag der 3000 

møter. 
• Organsisasjonsskolen. 
• Digitale styremøter 
• Ett digitalt møte i år om psykisk helse 

med representant fra kommunen 

Sørum Bygdekvinnelag 

• Takker for årsmøtetalen.  
• Ille at en skredkatastrofe som den i 

Gjerdrum må skje før en skjønner at 
bygdekvinnelaget bør være en 
naturlig del av beredskapen jfr. 
Arbeidsplan (ny).  

• Takker for ny soneinndeling. 
• Medlemskontingent: Ikke alle har 

betalt – lite aktivitet, mange godt 
voksne. Avventer betaling. Noen har 
meldt seg ut og vil eventuelt melde 
seg inn. medlemskontingenten er for 
høy. 

• Kan NBK spare inn f.eks digitalisere 
medlemsblad? 

• Kurs i kringle, vannbakkels – utsatt 
grunnet Covid -19. 

• Deltatt på 100 årsmarkering på Sørum 
idrettslag.  

• Savner felleskapet. 

Ullensaker Bygdekvinnelag 

• Vært et vanskelig år grunnet strenge 
kommunale smitterestriksjoner.  

• Kveldstreff – høstklar hage. 
Fysisk medlemsmøte utendørs på 
Lund skole med servering av 
rømmegrøt. 

• Nåleputer stilt ut på Kulturuke.  
• Årsmøte på teams er bra. Gleder seg 

til å sees fysisk. 

Vestby Bygdekvinnelag 

• Hvor får vi varene fra?  
• Verveuker med kveldsturer. 
• Feiret 90 år i fjor, men fikk ikke 

markert jubileet skikkelig på grunn av 
smitterestriksjoner. 

• Laget lappetepper som er gitt bort til 
ungdomsinstitusjoner i Vestby. 

• Kurs i Follo herrebunad – fortsetter 
kurset når det smittesituasjonen gjør 
det mulig. 



 

Østre Udnes Bygdekvinnelg 

• Vært et tøft år. Aktivitetsplanen var 
klar, men har ikke fått arrangert alt.  

• Samarbeid med Nes 
Bygdeungdomslag «Bruk hele dyret» 

• Sopptur med mat på bål. 
• Bruk av sommerblomster – oppsats 

med sommerblomster 
• Satser på digitale kurs nå. 2 tovekurs, 

1 matkurs og 1 beskjæring av epletre. 
Stor suksess! 

• Blitt filmet av NBK 
• Aktivitetsplan 2021 klar, men ser at 

smittevernrestriksjonene gjør at en 
avventer.  

  

Ås Bygdekvinnelag 

• Berømmer Marit for leders tale 
• Kråkstad og Ås skulle hatt årsmøte.  
• Odd Magne Harstad og Anna Haug 

hatt kurs om rødt kjøtt. 
• Mange avlysninger siden årsmøte i 

oktober. 
• Holdt kurs og styremøter på teams 
• Startet lesesirkel 
• Arrangert åpent møte om jordvern 

med Sigrid Hjørnegård.  
• Jordvern.  
• Planlagt uteaktiviteter april/mai 
• Sonemøte i sone 1 kommer de tilbake 

til.  

Akershus Bondelag 
Helge Aas og Eli Berven 

• Hilsen fra Akershus Bondelag. 
• Imponert over aktivitetene som 

Bygdekvinnelagene har klart 
gjennomføre tross Covid -19. 

• Viktig å kjøpe norsk – åpnes opp for 
import for grønt (Nationen 
17.04.2021), dette er varer vi har på 
lager. Bruk forbrukermakten. 

• Mattradisjoner – flinke til å bytte ut 
eksotiske matretter med norske varer 
hvor det er mulig.  

• Dere er kulturbærere – en god 
bærebjelke mellom bønder og 
befolkning.  

• Han er ny representant fra Akershus 
Bygdekvinnelag 
 
Eli Berven: 

• Avtroppende representant 



 
• Takker Marit for flott leders tale, og 

gode tilbakemeldinger til Marit.  
• Vært lærerikt. Imponert over jobben 

som gjøres.  
• Takker for seg i Bygdekvinnelagets 

styre.  
 

 

 

Sak 11 - Styrets forslag til arbeidsplan for 2021-2022 V/Kari Fjelstad Luke  

Kari Fjeldstad Luke presenterte forslag til arbeidsplan for 2021 - 2022. 

Vedtak: Styrets forslag til arbeidsplan 2021 - 2022 godkjennes.  

 

Sak 12 - Styrets forslag til budsjett for 2021 v/Bodil Berg 
Bodil presenterte forslag til budsjett 2021. 

Spørsmål fra Astrid Hoel, Kråkstad Bygdekvinnelag hvor det ble gjort klart at «Nye 
mattradisjoner» er boka «Mattradisjoner fra Akershus» som skal utgis på ny.  

Forslag fra Østre Udnes Bygdekvinnelag v. Eva Øvern om å heve reisekostnadene til kr 
10.000. 

Vedtak: Det fremlagte budsjettet for 2021 ble godkjent med endringen å øke reisekostnadene 
med kr 10.000 

  

Sak 13 - Forslag til Resolusjon «Hva skal barnebarna dine spise?»  

Marit Helene Lund la frem styrets forslag til resolusjon «Hva skal barnebarna dine spise?». 

Vedtak: Den fremlagte resolusjonen «Hva skal barna dine spise?» ble enstemmig vedtatt.  

 

Sak 14 - Innkomne saker – Sak utsatt fra i fjor fra bygdekvinnelagene i Lillestrøm 
kommune v/møteleder Eline. 

Eline la frem saken for årsmøtet  

Her er det 2 forslag til vedtak: 

1) Forlag fra Lillestrømlagene: 

-Akershus Bygdekvinnelag arrangerer årsmøtet i løpet av en dag og annet hvert år. Ikke 
samme år som Norges Bygdekvinnelag. 
- Vi foreslår videre at Inspirasjonsseminaret skal avholdes i løpet av en dag og annet hvert år. 
IKKE samme år som årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag. 
- Endringen kan skje fra 2022 da forslaget vil innebære vedtektsendringer.  

 



 
2) Styret i Akershus Bygdekvinnelag behandlet saken på styremøte 10. februar 2020, og 
legger frem følgende forslag til årsmøtet: 

1. Fylkesårsmøtet arrangeres hvert år 
2. Fylkesårsmøtet og inspirasjonsseminaret arrangeres samtidig annethvert år 
3. Kostnadene holdes på et akseptabelt nivå 

Følgende hadde ordet: Marit Rønningen Weltzien, Frogn Bygdekvinnelag, Jorid Holmsen, 
Blaker Bygdekvinnelag, og Astrid Hoel fra Kråkstad Bygdekvinnelag. 

 
Følgende ble tatt opp: Ønsker samme helg for å bygge nettverk, læring og samhold. Koster 
mye å sende delegater på årsmøte. Falitt-erklæring dersom en ikke klarer å arrangere årlig 
årsmøte. Inspirasjonsseminar er motiverende.  

Vedtak: Styrets forslag vedtas med 80,6% mot 19,4% stemmer. 

 

Sak 15 - Valg v/valgkomiteens leder Marit Tomter 

LEDER: 

Vedtak: 
Marit Helene Lund er valgt som leder av Akershus Bygdekvinnelag 

Styremedlemmene Bodil Berg, Kari Fjelstad Luke og Gro Johnsen er ikke på valg. 

STYREMEDLEMMER: 

Vedtak: Margrethe Henden Aaraas, fra Nittedal og Hakadal valgt for 2 år. 

Liv Halvorsrud fra Blaker valgt for 2 år.  

Varamedlemmer velges under ett. 

Vedtak:  

1. vara: Trude Helene Skage Andersen fra Vestby, ny for ett år 
2. vara: Solveig H. Bjørnholt, Lørenskog, ny for ett år 
3. vara: Torunn Kvarme Aurstad, Ullensaker, gjenvalg for ett år. 

 

Revisorer: 

Vedtak: 

Bjørg Hoel Sæther fra Ås, gjenvalg for 2 år.  

Lisbeth Langsrud, Aurskog-Høland - ikke på valg. 

Vara: Eva Øvren, Østre Udnes gjenvalg for 2 år. 

 

Valgkomite 2022.  

Vedtak: Else Jørgensen fra Gansdalen, ny valgt for 4 år. 



 
Torhild Solem, Ski valgt for 2 år og Kari Frank, Nittedal og Hakadal valgt for 1 år. 

Vara: Hilde Olstad, Gjerdrum, ny valgt for 1 år. 

 

Fylkesstyrets godtgjørelse: 

Leders godtgjørelse: 10 000 kr. pr. år. 

Sekretærs godtgjørelse: 3000 kr. pr. år 

Kasserers godtgjørelse: 3000 kr. pr. år 

Styremedlemmers godtgjørelse 1500 kr. pr. år 

Styremedlemmers godtgjørelse kr. 450 pr. møte 

Styremedlemmers godtgjørelse kr. 900 pr. møte 

 

Reisegodtgjørelse 

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

Vedtak: Valgkomiteens forslag til godtgjørelse enstemmig vedtatt  

 

Avslutning av årsmøtet: 

Marit Helene Lund takket utgående styremedlemmer og andre for stor innsats og godt 
samarbeid. 

Christine Skjellum Eriksrud, Liv Kristin Brattum, Marit Stranna og Hedda Geoline Trandem 
Akershus bygdeungdomslag.  

Leder av valgkomiteen Marit Tomter, Rælingen Bygdekvinnelag. 

Velkommen til de nyvalgte i styret, Margrethe Henden Aaraas Nittedal og Hakadal, Liv 
Halvorsrud. Blaker og 1.vara Trude Skage Andersen, Vestby. 

Takk for godt møte til alle som har deltatt og takk for god og ryddig møteledelse til Eline 
Stokstad Oserud og teknisk ansvarlig Simen Solbakken.  

Ruth Baumberger ønsket på vegne av Ski og Enebakk Bygdekvinnelag velkommen til 
distrikts-årsmøte 2022.  

 

Christine S. Eriksrud                                                                                                           
Sekretær i Akershus Bygdekvinnelag. 

 

 



 
Protokollen er lest og funnet i orden 

 

 

 

____________________________ 

Marit Helene Lund. Leder 

                                            

         

______________________________                           _____________________________ 

Ruth Baumberger, Ski Bygdekvinnelag                       Elin Slette, Enebakk Bygdekvinnelag 

 


