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PROTOKOLL STYREMØTE 8 2021  

Tid: 27. september klokka 17.30                                                                                                  
Møteform: Digital      

Møtet satt kl.17.30 og avsluttet kl.20.00                                                                                                                                                                         

 

Til stede: Marit Helene Lund, Gro Johnsen, Margrethe Henden Aaraas, Kari Luke, Trude Skage 
Andersen, Helge Aas, Akershus Bondelag. Meldt frafall: Bodil Berg og Liv Halvorsrud. 
Bygdeungdomslagets representant, Svein Harald Kvarme, var heller ikke til stede.  
 

Sak 1.8.21:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent. 
 

Sak 2.8.21:  Godkjenning av styreprotokoll 7 2021 

Vedtak: I sak 3.7.21 (punkt e) skal det stå Hordaland Bygdekvinnelag i stedet for Bergen.  
Godkjent. 
 

Sak 3.8.21:  Nytt fra 

a) Akershus Bondelag 
Saker til orientering: Helge Aas orienterte om Akershus-benken sitt besøk, der flere 
bønder var vertskap gjennom dagen. Det var gode dialoger og samtaler mellom bonde-
representantene og de ulike partitoppene. Viktige kontakter blir etablert gjennom slike 
treff. Når det gjelder sammenslåing av bondelaga i det nye Viken fylke (Akershus, 
Østfold og Buskerud) er arbeidet satt på vent inntil striden rundt Viken fylke er avklart. 
Avgjørelsen i Akershus Bondelag er godkjent av Norges Bondelag.  
 
Akershus Bygdeungdomslag 
Saker til orientering: Ekstraordinært årsmøte er avholdt på Hadeland hotell i forbindelse 
med endringer i sammensetningen av fylkesstyret. Kari Luke orienterte. 
 

b) Norges Bygdekvinnelag 
Saker til orientering: Marit har hatt teamsmøte med vår kontakt i sentralstyret, Inger 
Amb. De orienterte hverandre gjensidig om aktiviteten i distriktslaget og NBL sentralt. 
NBL har sendt to brev til den nye regjeringsplattformen. Disse blir sendt videre til 
styremedlemmene.  

Vedtak: Tas til etterretning. 

 

Akershus
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Sak 4.8.21:  Sonerunden 

Info fra sonemøtene 

Sone 1 ÅS, 23. sept. Tema: Ikke nok å være god kokk – om matsikkerhet. Gro Johnsen deltok.       

Sone 2 Asker, 15. sept. Tema: Den første husmorskolen i Norge. Bodil Berg deltok.                                       

Sone 3 Blaker, 15. sept. Tema: Jordvern. Marit H. Lund deltok for soneleder Liv Halvorsrud.  

Sone 4 Nes, 16. sept. Tema: Arkeologiske utgravninger på Frøyhov gård. Kari Luke deltok.  

Sonelederne og Marit orienterte om sonemøtene. Alle ble godt gjennomført med fine foredrag og 
god oppslutning.  
 

Liste over datoer for årsmøtene i lokallaga 

Vedtak:  

Orientering fra sonemøtene ble tatt til etterretning.  

Det lages korte referat fra hvert sonemøte som blir lagt inn i årsmeldingen. Disse blir også samlet 
i en nyhetssak til vår hjemmeside.  

Sonelederne innhenter informasjon om årsmøtedatoer i lokallaga. Laga får spørsmål i høstbrevet 
om de ønsker besøk fra representanter fra distriktsstyret.  
 

Sak 5.8.21: Økonomi 

Tilsendte dokumenter som gjelder økonomien i distriktslaget, ble gjennomgått.  

Vedtak: Ṯas til etterretning.  
 

Sak 6.8.21: Evaluering av Bygdekvinnetreffet på Ås 29. august 

Vedtak: Orientering fra leder tas til etterretning.  
 

Sak 7.8.21:  Kurs i å lage sunn småbarnsmat v. Kari og Marit                                                                                                                             
Kursholderkurset på Geitmyra Matkultursenter, som sponses av KvinnerUt, er gratis og holdes 
26. oktober klokka 17.00 -19.00. Info er sendt til alle lokallagslederne. Invitasjon med påmelding 
og andre praktiske detaljer fra Geitmyra og ABK sendes ut når Geitmyra har sin «plakat» klar. 
Kursleder er Anna Werenskiold.  

Vedtak: Orientering fra Marit tas til etterretning. Hun vil være til stede på Geitmyra og vise 
deltakerne til rette. Plakat/påmeldingsinfo blir sendt til lokallagene så snart det foreligger. Kari 
Luke tar imot påmelding.    
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Sak 8.8.21: Byggprosjektet er i gang. Veien framover? Orientering ved Gro 

Vedtak: Orientering tas til etterretning. Leder sender påminning til lokallagene i høstbrevet 
 

Sak 9.8.21: Sosiale medier og strategi  

Lansering av Mattradisjoner fra Akershus i Nationen med oppskrifter og bilder.                           
Kommende saker og info på FB og Instagram. Deadlines. Margrethe orienterte om planer for 
oppdateringer fremover. 

Vedtak: Tas til etterretning. 
 

Sak 10.8.212: Høstseminar 20. november 2021                                                                                  
Alternative lokaler er undersøkt. Blaker Skanse er det mest aktuelle stedet. Det ligger noen få 
minutter gange fra Blaker stasjon.  

Komiteen skal ha et utkast til program klart til neste styremøte.                                                                                                                                                    
En representant fra Studieforbundet Kultur og tradisjon kommer på Høstseminaret og vil 
informere om hvordan man søker om tilskudd til kurs osv. 

Vedtak: Høstseminaret holdes på Blaker Skanse 20. november. Komiteen som består av Kari, 
Liv og Margrethe, i tillegg til Marit. De utformer et utkast til program til neste styremøte. 
 

Sak 11.8.21: Distrikts årsmøtet 2022, 12. mars 

Planlegging av neste distriktsårsmøte må startes opp. Arbeidsmøte er planlagt med vertskapslaga 
Ski- og Enebakk BK torsdag 30. september på Cafe Latter, Ytre Enebakk klokka 17.30. Marit, 
Gro, helst også Bodil møter fra distriktsstyret.  

Vi må ta en beslutning om det skal arrangeres inspirasjonsseminar i forlengelsen av distrikts-
årsmøtet, dvs 13. mars 2022. Siste Inspirasjonssamling var i forbindelse med Årsmøtet 2019. 
Kan vi ev. arrangere inspirasjonsseminar på et annet tidspunkt i 2022?   

Vedtak: Orientering ved Marit tas til etterretning. Det arrangeres ikke inspirasjonsseminar           
i forlengelsen av årsmøtet 2022. 
 

Sak 12.8.21: Valgkomiteen. 

Kari Frank, leder av komiteen er allerede i gang med å finne kandidater. Kan det passe å invitere 
valgkomiteen på neste styremøte som skal være i Landbrukets Hus? 

Vedtak: Leder inviterer valgkomiteens leder Kari Frank til neste styremøte.   
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Sak 13.8.21: Inspirasjonsseminaret på Lillehammer 5. – 7. november.                                     
Orientering ved Marit. 

Vedtak: Gro, Marit og Bodil representerer ABK. Orientering ift kostnader tas til etterretning. 
 

Sak 14.8.21: Skal vi utsette neste styremøte til tirsdag 19. oktober? 

Vedtak: Neste styremøte blir på Landbrukets hus mandag 18.oktober fra kl.17.00. 

 

Margrethe Henden Aaraas  

sekretær 

  


