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PROTOKOLL STYREMØTE 4 2022 

Tid: Mandag 21. mars kl. 17.30        

Sted: Landbrukets hus, Oslo 

 

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

Trude Skage Andersen, Bodil Berg, Kari F. Luke, Christin Retvedt, Kate Nørve, Maren Kjølberg  

og Helge Aas, Akershus Bondelag.  

Meldt frafall: Bygdeungdomslagets representant Live Grøndahl.  

 

Sak 1.4.22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2.4.22: Godkjenning av styreprotokoll 3 2021 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3.4.22: Evaluering av Distriktsårsmøtet 12. mars 2022 

Ulike sider ved planlegging, arbeidsfordeling og gjennomføring ble evaluert. Styret er fornøyd 

med både organiseringen og gjennomføringen av årsmøtet. Denne gangen tok vi ikke med 

kulturelle innslag, og ut fra tidsrammen er styret samstemt i at det var en riktig avgjørelse. 

Delegatene fikk tid til å mingle og prate sammen. Stemningen var veldig god. Nok en gang var 

vi heldige og hadde med oss en dyktig ordstyrer som loset oss igjennom årsmøtesakene.  

Hovedtaler Anne Enger hadde mange gode poenger. Det har kommet mange positive 

tilbakemeldinger på hennes tale.  

Vi erfarte at det er viktig å gjennomgå tekniske behov på forhånd, i de aktuelle lokalene. Det 

oppstod noen utfordringer samme dag med medbragt utstyr som ikke var kompatibelt med 

utstyret på stedet. Ved felles innsats fikk vi alt i orden i tide!   

Vedtak: Tas til orientering 
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Sak 5.4.22: Presentasjonsrunde, informasjon og kreativt samsnakk 

Alle som var til stede, fortalte litt om seg selv. Det var en interessant presentasjonsrunde som 

viste at det nye styret – med sittende og nye medlemmer - er en mangfoldig gjeng med ulike 

yrker og interesser. Vi ser frem til å jobbe sammen!  

Vedtak: Tas til orientering 

 

Sak 6.4.22: Takk! 

De tre medlemmene som nå er ute av styret, Bodil Berg, Gro Johnsen og Kari F. Luke, fikk gode 

ord fra leder for godt styrearbeid, stor innsats for organisasjonen og mye moro. De fikk hver sin 

ABK-lysestake som en synlig takk for innsatsen. På vegne av de tre som gikk ut av styret, takket 

Gro Johnsen for tiden i styret og hun takket spesielt leder Marit for hennes store innsats for 

Akershus Bygdekvinnelag.  

Vedtak: Tas til orientering 

 

Sak 7.4.22: Konstituering av Akershus Bygdekvinnelags Distriktsstyre 2022 

I tillegg til tre nye soneledere (Liv fortsetter som leder i sone 3), skulle det velges ny nestleder, 

kasserer, studieleder og representant i Akershus Bygdeungdomslag. Styret fikk en kort 

orientering om de ulike funksjonene.  

Vedtak:  

Nestleder: Liv Østeng Halvorsrud 

Kasserer: Kate Nørve 

Studieleder: Maren Kjølberg (vara: Marit Helene Lund) 

Representant til styret i Akershus Bygdeungdomslag: Oppgaven deles mellom Christin Retvedt 

og Kate Nørve. Sistnevnte er vara når CR ikke kan stille.   

Soneledere i tre av fire soner. Saken usettes til neste styremøte.   
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Sak 8.4.22: Eventuelt 

8.4.1 

«Verdens kuleste dag» er et årlig arrangement på Akershus Festning første helga september. Det 

er særlig rettet mot barnefamilier. Sparebankstiftelsen arrangerer og betaler alle utgifter. Vi har 

fått spørsmål fra generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag, Cecilie Aurbakken, om vi kan tenke 

oss å delta.  

 

Marit presenterte ideen. Her er flere muligheter til aktiviteter og samarbeidspartnere, som f.eks. 

4H i Oslo og Akershus og Akershus Bondelag  Samtidig må vi vurdere om andre arrangementer 

skal prioriteres, f.eks. de planlagte «Åpen gård» arrangementene som Norges Bondelag også 

ønsker å invitere bygdekvinnelagene med på i august måned i år.   

Vedtak: Leder Marit etterspør mer informasjon om arrangementet hos kontaktpersonen i 

Sparebankstiftelsen. Informasjonen videresendes til styret og hvert enkelt sender sin respons til 

styreleder. Deretter tas det en avgjørelse i et nytt styremøte på teams onsdag 6.april.  

 

Sak 8.4.2.22: Landsmøte i Norges Bygdekvinnelag 10. – 11. juni i Bergen.    

Hvem har anledning til å delta?                                                  

Vedtak: Saken tas opp i neste styremøte onsdag 6.april.    

 

Sak 8.4.3.22: Nytt fra Akershus Bondelag 

Nytt fra samarbeidende lag representert i styret, samt fra Norges Bygdekvinnelag, var ikke egen 

sak denne gangen. Representanten Helge Aas fra Akershus Bondelag fikk likevel litt tid tidlig     

i møtet til å orientere om sakene de jobber med. Stikkord for viktige arbeidsområder denne 

våren, er:  

Forberedelser til jordbruksforhandlingene. Alle innspill fra lokallagene blir samlet i en felles 

uttalelse. De har gjennomført sitt årsmøte og det var flott å komme sammen igjen! Der var 

naturlig nok også jordbruksoppgjøret et sentralt tema.   

 

 

Sekretær  

Margrethe Henden Aaraas 


