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PROTOKOLL STYREMØTE 7 2021  

Tid: 8. Juni klokka 17.30 – 19.00                                                                                                                      

Sted: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, 0190 Oslo                                                                   

Tid: Mat fra kl 17.00. Møtet satt kl 17.30 og avsluttet kl 19.00                                      

Til stede: Marit Helene Lund, Gro Johnsen. Liv Halvorsrud, Bodil Berg, Margrethe Henden 

Aaraas, Kari Luke.  Meldt frafall: Trude Skage Andersen, Helge Aas, Akershus Bondelag.      

Vara Eli Berven kunne ikke møte. Bygdeungdomslagets representant, Svein Harald Kvarme, var 

heller ikke til stede.  

    

Sak 1.7.21:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 2.7.21:  Godkjenning av styreprotokoll 6 2021 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 3.7.21: Nytt fra: 

a) Akershus Bondelag 

Ingen saker til orientering 

 

b) Akershus Bygdeungdomslag 

Ingen saker til orientering 

 

c) Norges Bygdekvinnelag 

Leder orienterte om Distriktsledermøte i Finnmark 17.-21. august. 

Leder i NBL, Jorunn Henriksen, hadde tidligere i sommer besøk av landbruk- og 

matminister Olaug Bollestad. Det ble fyldig dekket i Nationen.  

Det er viktig at sentralleddet slik er synlig og målbærer viktige saker til sentrale 

politikere.  

 

Det ble videre orientert om fristen 1.september til å søke midler via Sparebankstiftelsen 

til DnB (aktivitet og tilhørighet retta mot barn og unge).  

 

Styret fikk også orientering om teamsmøtet med Guatemala, som bl.a. leder deltok på. 

Bygdekvinnelaget sentralt i samarbeid med Utviklingsfondt har forpliktet seg på å samle 

inn kr 150 00 i årlig bidrag til bygdekvinner i Guatemala. Prosjektet har bl.a opprettet en 
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frøbank. Kvinnene får ulike former for hjelp til å utvide og forbedre avlingene på de små 

jordlappene sine, til å kjøpe husdyr og til å jobbe mot feilernæring av barna.  

  

d) Akershus Bygdekvinnelag 

Gjerdrum fikk gratis T-skjorter til «Hele Gjerdrum danser» fra distriktsstyret i Hordaland 

bygdekvinnelag. Veldig positivt og oppmuntrende med et slikt samarbeid mellom 

landsdelene!  

 

Akershus Bygdekvinnelag har 90-års jubileum i år! Det foreligger planer om å intervjue 

et av æresmedlemmene.  Leder Marit følger opp arbeidet.  

Vedtak: Tas til etterretning.  

 

Sak 4.7.21: Sonerunden 

Sone 1  Ås. Skal ha sitt sonemøte 23.september.                                                                                                                                           

Sone 2             Aker. Skal ha sitt sonemøte 15. september.                                                                                                                            

Sone 3             Blaker. Skal ha sitt sonemøte 15. september.                                                                                                                             

Sone 4   Nes. Vi vet foreløpig ikke når de skal ha sitt møte.  

Leder orienterte kort om hva som forventes av soneleder. Det er viktig at den enkelte holder 

kontakt med sine soner, deltar på årsmøter og andre tilstelninger om man kan, og følger opp 

lagene som skal ha sonemøter.  

Vedtak: Tas til etterretning.  

 

Sak 5.7.21: Økonomi v. Bodil 

Styret fikk oppdatert informasjon om beholdningen i Landkreditt og på neste møte blir det gitt en 

nærmere orientering om hvordan vi ligger an i forhold til budsjettet.  

Laget gir 3000 kr til Museene i Akershus som en engangssum i forbindelse med overleveringen 

av det store arkivet som tilhører laget. Alle protokoller, utklipp, skriftlig materiell mm. er dermed 

plassert trygt. Vi har 1046 medlemmer per dato (tallet var 1095 ved årsskiftet). Fortsatt er det 

noen som ikke har betalt kontingenten.   

Den nye utgaven av «Mattradisjoner fra Akershus» er klar til trykking. Løsblader lå ute til 

gjennomsyn på styremøtet. Det ble orientert om kostnader ved trykking, inklusive designhjelp, 

og hvilken fortjeneste laget skal beregne i forhold til salg til lokallagene.  

Trykkeriet har anbefalt en utsalgspris på kr 298,-.  

Vi selger bøkene til lokallagene for kr 150,-. Vi anbefaler lokallagene å kjøpe hele kartonger         

For en kartong 10 prosent avslag i prisen. For to esker gir vi 20 prosent avslag. Uansett vil 
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lokallaga ha god gevinst av videresalg. Vi ber alle lokallagene å ta den prisen i utsalg som 

trykkeriet anbefaler, altså kr 298,-.  

Vedtak: Orientering om økonomien tas til etterretning.  

 

Sak 6.7.21: Bygdekvinnetreffet på Ås 29.august                                                   

Samarbeidsprosjekt mellom distriktsstyret, Kråkstad- og Ås Bygdekvinnelag. 

Arrangementet vil vare fra kl.13.00-16.00. Velkommen, servering av lunsj utendørs, foredrag om 

Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og lansering av nyutgivelsen av boka 

«Mattradisjoner fra Akershus».      

Gjennomføring: Angående smittevern er treffet er godkjent av kommunelegen. Gro har ansvaret 

for å planlegge og administrere gjennomføringen sammen med de lokale bygdekvinnene. 

Annet: Pris per deltaker er kr 100,-. Innbetales ved påmelding via kontonummeret til ABK til 

kto. 9365.09.27816. Bodil tar ansvar for å ta imot og registrere påmelding, også for å registrere 

de som vil kjøpe boka på arrangementet!  

Vedtak: Invitasjon til Bygdekvinnetreffet på Ås sendes ut snarest. Marit tar på seg ansvaret for   

å utforme og distribuere invitasjonen til alle lokallagslederne, som sender invitasjonen videre til 

sine medlemmer. Påmeldingsfrist 23.august. Margrethe legger ut informasjon på sosiale medier. 

Bodil orienterer lokallagene Ås og Krokstad, om antall påmeldte.  

 

Sak 7.7.21: KvinnerUt-prosjektet Mestring og kompetanse  

Kurslederkurs i å lage sunn småbarnsmat på Geitmyra Matkultursenter. Styret diskuterte om vi 

skal satse på å gjennomføre kurset som på grunn av smittesituasjonen ble avlyst i fjor? I så fall 

må vi gjenoppta kontakt og avtale med Geitmyra, bestemme tid, sende ut invitasjon med 

påmelding.  Styret ønsker at grønt-kurset gjennomføres, men at saken tas opp igjen på et 

styremøte i høst med tanke på kurs på etterjuls-vinteren.  

Vedtak: Kurset i sunn småbarnsmat gjennomføres kommende høst. Marit og Kari kontakter 

Geitmyra Matkultursenter og diskuterer ny dato mm. Invitasjon sendes alle lokallagene.  

 

Sak 8.7.21: Byggprosjektet 

Videre planlegging, publisering, oppfølging og avslutning. 

Byggprosjektet er tidligere lansert på hjemmesiden og via alle lokallagene. Prosjektet må være 

tema på sonemøtene og på årsmøtene.        

Vedtak: Ved oppstart legger vi ut en påminnelse den 29.august med link til hjemmesiden. 

Distriktsstyret oppnevner en jury på minimum tre personer.  
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Sak 9.7.21: Sosiale medier og strategi v. Margrethe 

Hva skal vi publisere og når? Målgrupper. 

Notat fra Margrethe ble gjennomgått og kommentert. Flere gode ideer ble lagt inn i planen, som 

sendes styremedlemmene.  

Vedtak: Tas til etterretning og oppfølging. 

 

Sak 10.7.21: Høstseminar lørdag 20. november (vedlegg) 

Forslag til sted: Badet Kulturtun, Eidsvoll. Gjennomføring i samarbeid med Eidsvoll 

Bygdekvinnelag. Foredragsholder bør avklares så snart som mulig. I diskusjonen kom det frem 

et forslag om foredragsholder. Marit følger opp saken videre.  

Vedtak: Tas til etterretning og oppfølging 

 

Sak 11.7.21: Eventuelt 

Årsmøtet i 2022  

Forslag til dato er 12.mars. Vertskap: Bygdekvinnelaga Ski og Enebakk. Sted blir avklart senere.   

Vedtak: Distrikts årsmøtet 2022 holdes 12. mars.  

 

Møteplan og aktiviteter høsten 2021: 

Styremøte tirsdag 10. august i Landbrukets Hus                                                                                       

Distriktsledermøte i Finnmark 17.-21. august                                                                           

Bygdekvinnetreff på Ås søndag 29. august (Bygdekvinne-uka)                                                                                                     

Inspirasjonssamling i studieforbundet Kultur og Tradisjon,                                                        

lørdag 4. september i Landbrukets Hus                                                                                    

Styremøte tirsdag 14. september på Teams.                                                                                                              

Fire sonemøter i september, Asker 15. Blaker 15. Ås 23. Nes?                                                                                                                                      

Styremøte tirsdag 12. oktober i Landbrukets Hus                                                                           

Inspirasjonsseminar på Lillehammer 5.-7. november                                                                             

Høstseminar lørdag 20. november                                                                                                     

Styremøte og juleavslutning tirsdag 7. desember 

 

 

Margrethe Henden Aaraas  

sekretær 
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