
                                                                                                 	
PROTOKOLL	STYREMØTE	6	2021		

Tid: 8. Juni klokka 17.30 – 19.00                                                                                                                     
Møteform: Fysisk møte hos Kari Luke, Ullensaker 

Til stede: Marit Helene Lund, Gro Johnsen. Liv Halvorsrud, Bodil Berg, Margrethe Henden 
Aaraas, Kari Luke, Trude Skage Andersen, Eli Berven (vara for Helge Aas), Akershus Bondelag. 

 

Sak 1.6.21       Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2.6.21      Godkjenning av protokoll 5 (vedlagt) 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3.6.21      Nytt fra: 

a) Akershus Bondelag 

Eli Berven orienterte. Brexitavtalen og importvernet er viktige saker bondelaget jobber med. 
Det nyeste fokuset er medieoppslag om mislighold av gris. Det er viktig med oppfølging av 
produsenter som har det vanskelig. Bondelaget jobber samtidig med å få oversikt over materiell 
som er samla inn av aktivister og planlegger hvordan dette skal følges opp. Et annet stikkord var 
verving. Fremover blir det en sterkere satsning på verving gjennom hele året.  

b) Akershus Bygdeungdomslag 

Ingen saker til orientering 

c) Norges Bygdekvinnelag 

Marit Helene orienterte fra det siste distriktsledermøtet. Ny logo blir presentert den 15.6.      
Hele styret deltar på lanseringen via zoom. Medlemmene får link til lanseringen.                         
På siste møte var også valgpakka diskutert. Sentrale stikkord der er følgende:                                                    
jordvern, skolemat, bredbånd til alle og frivilligheten.  

d) Akershus Bygdekvinnelag 



Marit Helene orienterte. Vi har gjort et «stunt» i forhold til at bondelaget er 125 år i år.            
Hele 18 damer møttes på Ålgård i Sørum lørdag 29.5. og sang inn to vers av «Jeg er havren». 
Videoen, inkludert hilsen og hurra fra damene, blir sydd sammen med tilsvarende hilsener      
fra alle distriktene og publisert i forbindelse med jubileumssendingen.   

Bygdekvinner i Gjerdrum skal delta i en video-innspilling «Hele Gjerdrum danser» 19.6.        
Leder Marit er blitt kontakta om hvor de kan få tak i T-skjorter, og har funnet frem til 
bygesøstre i Hordaland som kunne skaffe slike.   

Vedtak: Tas til etterretning.  

 

Sak 4.6.21      Økonomi v. Bodil 

Bodil orienterte om utbetaling av mva etter søknad i fjor, om endring av budsjettet for 2021.      
og om godtgjørelse (inkl kjøregodtgjørelse) til styremedlemmer. 

Vedtak: Tas til etterretning.  

 

Sak 5.6.21      Sonerunden 

Det arbeides med kontingenten. Bodil orienterte om status i forhold til medlemslistene            
per 12. mai, som var NBK sin frist før ny purrerunde. Hvis man ser bort fra de som ikke har 
betalt de siste to årene, er det per nå vel 90 personer som skylder medlemskontingent.   

Vedtak: NBK sender ut purringer. ABK formulerer en påminnelse i vennlige ordelag                         
i  Sommerbrevet.   

 

Sak 6.6.21      Kulturminnedagene,  ABK-arrangement 29.august    

Komiteen bestående av leder Marit Helene Lund, Gro Johnsen, Ås og Trude Skage Andersen,  
Vestby (alle fra styret) samt Birgit Gullerud, Ås BK, Astrid Hoel og Siri Nilsen, Kråkstad BK hadde 
møte i Vitenparken på Ås 2. juni. Forslag til program ble lagt frem av leder, der det bl.a. er lagt 
opp til omvisning i Universitetsparken. Komiteen foreslår at arrangementet blir flytta fra 
4.september til 29.august, i Bygdekvinne-uka, og at det blir åpent for alle. Frist for påmelding 
settes til 10.august. Eventuelt overskudd blir delt mellom tre parter: de to lokallagene Ås og 
Kråkstad – og ABK. Eventuelt underskudd dekkes av ABK.  

Vedtak: Forslaget til komiteen godkjennes. Invitasjon blir utformet av leder Marit Helene          
og sekretær Margrethe. 

  



Sak 7.6.21      Økonomisk tilskudd til sonemøter  

Det er kommet spørsmål fra to lokallagsledere om distriktsstyret bidrar med økonomisk støtte 
til sonemøtene. Det har ikke vært praktisert tidligere, men som et unntak i 2021 ble det 
foreslått at penger avsatt til organisasjonsutvikling kan benyttes til sonemøtene.  

Forslag til vedtak: ABK gir kr 1000 i tilskudd til hver av de fire sonemøtene denne høsten, uten 
at det skaper presedens.   

 

Sak 8.6.21      Sosiale medier og strategi  

Margrethe har laget en skisse til hvordan ABK kan nå ut i ulike medier. I tidligere styremøte er 
det blitt enighet om at vi skal opprette Instagramkonto. Det er naturlig å koble sammen 
Facebook-kontoen og Instragram-kontoen, og sette mål for hva vi skal publisere når. Videre    
bør vi målrette informasjonen mot etablerte og nye målgrupper.  

Vedtak:  Margrethe oppretter Instagram-konto innen utgangen av juni. Hun utarbeider et 
forslag til mediestrategi som behandles på neste styremøte, i august.  

 

Sak 9.6.21      Mattradisjoner fra Akershus 

Bodil og Marit Helene har hatt møte med trykkeriet, AIT Bjerch AS. Boka skal trykkes i løpet av 
sommeren og lanseres på arrangementet på Ås 29.august. Styret mener at det er fornuftig            
å trykke opp 1000 eksemplarer.   

I boka legges det inn maks 10 side/5 ark til egne notater. Bøkene skal selges til lagene, som     
kan selge dem videre med fortjeneste. Bruksområdet vil som før kunne være gave til nye 
medlemmer, gave til foredragsholdere på lokallagsmøter osv.  

Vedtak: Boka trykkes opp i 1000 eksemplarer. Det blir satt av 10 sider til egne notater.  

 

Sak 10.6.21     Eventuelt   

- Gro orienterte om BYGGPROSJEKTET: ABK følger oppfordringen fra Norges 
Bygdekvinnelag om å sette fokus på bygg. Vi utfordrer lokallagene til å delta i form av 
f.eks. foredrag om temaet på medlemsmøte, eller i form av en lokal konkurranse. Hvert 
lag bestemmer selv hvordan de vil gå frem for å finne sin beste oppskrift. Lokale 
vinneroppskrifter sendes inn til Distrik ABK og en jury kårer en endelig vinner.  
 



Konkurransen starter 30.8 og går ut året. Oppskrifter og bilder blir publiseres 
fortløpende på fb-siden og Instagramsiden til Distrik ABK. En endelig vinner presenteres 
på nyåret 2022.  
 

- NBK lanser ny logo på Zoom for alle distriktsstyrene 15. juni. (lenke til møtet kommer)   
 

- Første styremøte etter sommeren blir tirsdag 10. august 
 
 
 
Margrethe Henden Aaraas  
 
sekretær 

 


