
 1 

PROTOKOLL STYREMØTE 2 2022 

Tid: Mandag 7. februar kl. 17.30        

Sted: Landbrukets hus, Oslo 

 

 

Til stede: Marit Helene Lund, Gro Johnsen, Margrethe Henden Aaraas, Liv Østeng Halvorsrud, 

Bodil Berg, Kari Luke og Akershus Bondelags representant Helge Aas.   

Meldt frafall: Trude Skage Andersen, og Bygdeungdomslagets representant Svein Harald 

Kvarme.  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sak 1.2.22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2.2.22: Godkjenning av styreprotokoll 1 2022 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3.2.22 Nytt fra:  

a) Akershus Bondelag. De har hatt tre digitale regionmøter med besøk fra bl.a. Bondelaget 

sentralt, Anders J. Huus, som orienterte om hvordan det ligger an med jordbruks-

forhandlingene og tilleggsforhandlingene mm. I fjor var det tilleggs-forhandlinger som 

resulterte i ekstra penger til økte gjødselutgifter, og disse blir utbetalt denne våren.         

Det tar tid å få utbetalt ekstra midler, og det krever tålmodighet fra bøndenes side.   

 

«På tvers» er et nytt konsept i regi av Norges Bondelag, som har vært gjennomført            

i bondelagene i Akershus, Innlandet og Nordland på teams. Der diskuterer og orienterer 

man hverandre om aktuelle saker. Leder og nestleder sentralt i Norges Bondelag m.fl. 

deltar på møtene. Lokallaga har egne studieringer knyttet til jordbruksforhandlingene. 

Deres innspill blir samordna av Akershus Bondelag og sendt inn til sentralleddet.  

  

Helge Aas orienterte også om den pågående tvisten om ulvesoner og uttak. Akershus 

Bondelag ønsker at Statsforvalteren skal øke beredskapen kraftig. Det er ventet en 

avgjørelse i Høyesterett neste år.  

 

Ellers er det planlagt kornkonferanse 2.mars i Askim (den som var planlagt sammen med 

Østfold da pandemien stansa den sist).  
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b) Akershus Bygdeungdomslag. Det var ikke kommet informasjon derfra. For senere vil      

vi be om at de sender en kort oppsummering av aktiviteten sin i forkant av styremøter       

i ABK. 

 

c) Norges Bygdekvinnelag. Det har vært møter mellom Inger Amb og de tre lagene som hun 

er fadder for; Akershus, Hedmark og Oppland. Det er nyttig å ha slike treff for å 

informere hverandre om hvordan man jobber, hvordan man disponerer midler man har til 

rådighet mm.  

 

d) ABK – Grøntkurset i Frivillighuset på Jessheim onsdag 2.mars. Kari fortalte at 24 

personer er påmeldt så langt. Det er plass til flere (salen tar 100). Flere i styret sa seg 

interessert i å delta. Kurset blir finansiert av prosjektet «KvinnerUt» -midler.   
 

 

Vedtak pkt d): Arbeidsoppgaver ble fordelt. Deltakende medlemmer fra styret tar ansvar for 

bevertning (Kari og Gro), ønsker velkommen (Marit) og teknisk support (Margrethe).  

                                                                                                                   

Sak 4.2.22: Økonomi v. Bodil  

Regnskap for 2021 og budsjett for 2022 til årsmeldinga. Regnskapet er grundig gjennomgått 

med regnskapsfører. Det samsvarer godt med budsjettet. Boksalget ligger langt over budsjett, og 

det er gledelig. Samlet sett viser årsresultatet er pent overskudd på over 60 000,-. kroner. I 2021 

har det kommet med hele 74 nye medlemmer i 2021, noe som blir vurdert som svært positivt. 

Orienteringen gav styret god innsikt i økonomien og var nyttig i forkant av årsmøtet.  

Vedtak: Tas til orientering.  

 

Sak 5.2.22: Høringssvar om politisk plattform til Norges Bygdekvinnelag 

Svarfrist 15 feb. 2022. Marit orienterte om hvordan hun og Bodil vil arbeide med høringssvaret. 

Det blir lagt ved en del punkter som ble spilt inn av deltakerne på Høstseminaret i 2021 

Vedtak: Komité er Marit og Bodil. De gis mandat til å sluttføre og sende svar til NBK innen 

fristen, 15.februar.  

 

Sak 6.1.22: Distriktsårsmøtet 2022. Planlegging og forberedelser 

Bodil og Gro har vært på befaring i Enebakk og orienterte om den praktiske tilretteleggingen.               

Styret diskuterte deretter praktiske detaljer, rombehov, behov for tekniske hjelpemidler, 

møteplan/kjøreplan, priser som skal deles ut mm. 

Bygdekvinnelagene i Ski og Enebakk tar ansvaret for serveringen ved ankomst, til lunsj mm.  
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Ordfører Hans Kristian Solberg i Enebakk ønsker velkommen. Ordstyrer blir Eline Stokstad 

Oserud. Anne Enger, tidligere stortingsrepresentant, statsråd og fylkesmann i Østfold, holder 

årsmøteforedraget. Marit spiller inn stikkord til foredragsholderen om tema styret vektlegger.      

i sitt arbeid. Liv og Margrethe (sekretær) i styret samarbeider om å skrive årsmøtereferatet.  

Det deles ut to priser for 2021; «Best i vekst» og «Unge bygdekvinner (det laget som har vervet 

flest medlemmer under 40 år).  

Marit orienterte også om papirer som skal sendes ut til delegatene senest 26.februar (to uker før 

årsmøtet.   

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Margrethe Henden Aaraas  

 sekretær  

 


