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PROTOKOLL STYREMØTE 1 2022 

Tid: Tirsdag 18. januar, kl. 18.00        

Sted: Aaraas gård, Tunstua                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

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

Liv Østeng Halvorsrud, Bodil Berg og Kari Luke.   

Meldt frafall: Akershus Bondelags representant Helge Aas og Bygdeungdomslagets representant 

Svein Harald Kvarme.  

 

Før ordinært styremøte orienterte leder av valgkomiteen for Distriktsårsmøtet Kari Frank, om 

komiteens arbeid. Det gjenstår noen få avklaringer før de er klare til å levere sin innstilling.  

 

Sak 1.1.22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2.1.22: Godkjenning av styreprotokoll 11 2021 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3.1.22: Nytt fra: 

a) Akershus Bondelag. Det var ikke kommet noen melding om nyheter derfra. 

b) Akershus Bygdeungdomslag. Kari Luke orienterte om at de skal ha sitt årsmøte  

19.februar i Hurdal. Hun planlegger å delta.  

c) Norges Bygdekvinnelag. Bladet Bygdekvinner vil kommer ut kun to ganger i året. Som 

erstatning vil Lokallagsutsendingene gjøres større og fyldigere. 

d) ABK. Leder Marit informerte om avslutningen av prosjektet «Gjenbruk og fellesskap mot 

bruk av plast».  

Vedtak: Tas til orientering 
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Sak 4.1.22: Sonerunden.    

Har sonelederne fått det som trengs til å skrive om aktivitetene i lokallaga til Årsmeldinga? 

Annet? 

Alle lagene har nå sendt inn sine årsmeldinger. De er for en stor del ulike både i innhold og 

omfang. For fremtiden kan det være nyttig å ha en felles mal som laga selv fyller ut.  

Vedtak: For 2021 oppsummerer sonelederne aktivitetene i sine lag med utgangspunkt i malen 

som er benyttet tidligere.   

                                                                                                                     

Sak 5.1.22: Økonomi v. Bodil 

Distriktet har nå 1079 medlemmer. Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag har flest nye (15).  

Bodil orienterte om arbeidet med budsjettet for 2022.   

Vedtak: Budsjettarbeidet er godt i gang og følges opp på neste styremøte, 7.februar.  

 

Sak 6.1.22: Sosiale medier og strategi v. Margrethe 

Det ble gode innslag på våre digitale plattformer høsten 2021. Hva med året 2022? 

Vedtak: Planer for 2022 ble presentert og følges opp 

 

Sak 7.1.22: KvinnerUT – Grøntkurs i vår?  v. Kari 

Etter planen blir det et kurs om enkel grønnsaksdyrking, trolig lørdag 26.februar. Tidsramme 

kl.10.00 – 13.00. Det arbeides med møtelokaler. Kursleder er Monica Bang. Kurset blir åpent for 

interesserte, både de som vil holde kurs i egne lag og de som ønsker å delta for egen del. Kurset 

er gratis for de som deltar. Margrethe og Marit utformer en invitasjon som sendes ut til alle 

lokallagslederne og gjøres kjent på hjemmesiden og i sosiale medier.  

Vedtak: Invitasjon sendes ut i løpet av uke fire. * 

  

Sak 8.1.22:  Referat fra samarbeidsmøte 17. januar med vertskapslaga for 

Distriktsårsmøtet 2022. Hvordan følger vi opp samarbeidet?  

Marit orienterte om det andre samarbeidsmøtet. Planleggingen er godt i gang. 

Vedtak: Tas til orientering 
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Sak 9.1.22: Distriktsårsmøtet 2022. Planlegging og forberedelser. 

Påmeldingsfrist blir 15.februar. Invitasjon med påmeldingsskjema og pris må sendes ut innen 

29.januar. Bodil tar imot påmeldinger og lager oversikt/liste. Det arbeides videre med 

programmet. Foredragsholder blir Anne Enger. Møteleder blir Eline Stokstad Oserud.  

Vedtak: Det arbeides videre med detaljene i programmet. På neste styremøte, den 7.2., blir  

Distriktsårsmøtet hovedsak.  

 

Sak 10.1.22:  Årsmelding 

Margrethe og Marit ta ansvar for å skrive årsmeldinga. Alle leser gjennom arbeidsplanen og 

kommer med innspill. 

Vedtak: Fristen for å gjøre årsmeldinga ferdig settes til 15.februar. Deretter godkjennes den av 

styremedlemmene før den sendes ut i slutten av uke 8, innen fristen 14.dager før 

Distriktsårsmøtet.  

 

Sak 11.1.22: Høring om ny politisk plattform fra NBK.  

Distriktsstyrene har frist til å uttale seg innen 15. februar 2022. I den anledning trenger vi en 

komité på tre til å jobbe fram vårt svar til NBK.  

Vedtak: De som blir med i komiteen er Bodil, Marit og Trude. De utarbeider et høringssvar 

innen fristen.  

 

Sak 12.1.22: Eventuelt 

*Etter styremøtet ble det bestemt at grønt-kurset holdes 2.mars på Jessheim.  

Tittel: «Innføringskurs i dyrking av grønnsaker».   

 

Margrethe Henden Aaraas  

 sekretær  

 


