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PROTOKOLL STYREMØTE 9 2021  

Tid: Mandag 18. oktober kl 17.30                                                                                                   

 

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

Trude Skage Andersen, Liv Østeng Halvorsrud, Bodil Berg og Helge Aas, 

Akershus Bondelag.  

Meldt frafall: Kari Luke. Bygdeungdomslagets representant, Svein Harald Kvarme,                  

var ikke til stede.  

                                                                                                                                                                                                                                                   

Sak 1.9.21: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2.9.21: Godkjenning av styreprotokoll 8 2021 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3.9.21 Nytt fra: 

a) Akershus Bondelag 

- Landbruket har store forventninger til den nye regjeringa, men vi kommer nok til        

å bli skuffa siden vi ikke har flertallsregjering, sa Helge Aas.  

- Aas så frem til årsmøtet i Norges Bondelag i Sandvika, og endelig få fysisk møte 

kolleger i organisasjonen.  

- Det står i vedtektene i NBL at det skal være et lag i hvert fylke, og avventer om det 

blir oppløsning av Viken fylke før det skjer noe med det eksisterende Akershus 

Bondelag. Vi veit ganske mye om et år, la han til.  

- Det som stod på programmet fremover var årsmøter i laga og regionmøter med 

innlagt vervekampanjer inn mot aktuelle medlemmer i Bygdeungdomslaga.  

 

b) Akershus Bygdeungdomslag 

- Det forelå ingen informasjon fra representanten der.  

 

c) Norges Bygdekvinnelag 

- Høringen om den nye politiske plattformen er den viktigste saken fremover.  

- Matmerk har fått nytt navn, Norsk mat. Marit leder orienterte om et frokostmøte på 

Litteraturhuset som Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag. Forbrukerrådet og 

Coop arrangerte 13. oktober tema «Trygg matmerking». Leder i NBK, Jorun 

Henriksen, ledet møtet. Marit, Kari og Bodil deltok fra ABK. 

Vedtak: Tas til etterretning 
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Sak.4.9.21: Sonerunden.                                                                                                                       

Deltagelse på lokallagsårsmøtene med mer.  

Vi hadde en sonderingsrunde i styret om hvem som har planer om å delta hvor, og om hvem som 

ev kunne tenke seg å delta i de ulike sonene. De fleste av lagene som har bedt om besøk, får det.  

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Sak 5.9.21: Økonomi v. Bodil 

Bodil orienterte om bl.a. salget av det nye opplaget av «Mattradisjoner fra Akershus». De fleste 

lagene har kjøpt inn et lager av bøkene, og salget går veldig bra. Den økonomiske situasjonen i 

laget er god..  

Vedtak: Reiseregninger fra styrerepresentanter må leveres til Bodil før nyttår 

 

Sak 6.9.21: Sosiale medier og strategi v. Margrethe 

FB/Instagram:  

- Vi har hatt tre oppskrifter på baksiden i Nationen så langt, og hvis noen kan tenke seg 

å lage en god/spennende oppskrift og ta gode bilder får vi det på trykk! Det er en fin 

markedsføring for laget.  

- Det er lagt ut oppdatering på hjemmesiden med to sider oppsummering fra 

sonemøtene og et bilde fra hvert!   

Annet aktuelt stoff fremover er rapport fra Inspirasjonsseminaret på Lillehammer i 

starten av november, og forhåndsomtale og oppsummering av Høstseminaret lørdag 

20.1. Generelt er det viktig å legge lenke fra FB-siden vår til stoff på hjemmesiden!  

 

Vedtak: Vi sender en henvendelse til lokallagene om å bidra med bilder av aktiviteter de har i  

førjulstida, som kan legges på FB og Instagram. 

 

Sak 7.9.21: Høstseminaret på Blaker Skanse 20. november 2021: 

Komiteen la frem utkast til program. Vi ønsker et Høstseminar som peker fremover, og har 

søkelys på utfordringer i organisasjonen og høringsutkastet til ny politisk plattform.                               

Tid og sted: 20.november på Blaker Skanse. Hovedtema: «Hvem er vi – hvor vil i?» En kreativ 

gruppeprosess ledet at kommunikasjonsrådgiver Anne Mette Hjelle. Vi sender ut en åpen 

invitasjon til alle bygdekvinner i distriktet. Bodil Berg tar imot påmelding. Vi diskuterte 

bevertning og ansvar for praktisk gjennomføring. Komiteen følger opp.  

Vedtak: Følges opp på neste styremøte. 
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Sak 8.9.21: Distriktsårsmøtet 2022  

Det forelå informasjon fra planleggingsmøtet 30. september med Ski- og Enebakk 

Bygdekvinnelag. Styret diskuterte synspunkter og forslag til møteleder og foredragsholder mm. 

Saken følges opp.  

Vedtak: Det jobbes videre med saken. 

 

Sak 9.9.21: Høring om ny politisk plattform fra NBK 

Gjennomgang og diskusjon. Eksisterende og forslag til ny politisk plattform var sendt ut som 

vedlegg til møteinnkallingen. Saken blir hovedtema på Høstseminaret og styret stiller godt 

forberedt til den kreative gruppeprosessen vi skal ha da.  

Vedtak: Ny politisk plattform fra NBK blir hovedtema på Høstseminaret 2021 

 

Sak 10.9.21: Eventuelt 

- Syv lokallag har vært med på prosjektet Gjenbruk og fellesskap mot bruk av plast. 

Formålet er å gjenbruke stoff til å sy handleposer i stedet for plastposer. Et viktig 

poeng med prosjektet er at man får bruke gardinstoffer og gamle duker mm. til nye 

formål.  

 

- Valgkomiteen v. Kari Frank blir invitert til neste styremøte.  

 

- Nestse styremøte blir mandag 8.11. i Landbrukets Hus kl.17.30 

 

- Styrets førjulsmøte blir tirsdag 7.desember kl. 19.00 hos Margrethe.  

 

  

 

Sekretær  

Margrethe Henden Aaraas 


