
 
 

 

PROTOKOLL  STYREMØTE -  1 -  2021 

Tid: Mandag 25. januar2021 klokka 17.30 – 20.00                                                                           

Møteform: Teams  

Til stede: Marit Helene Lund, Gro Johnsen, Bodil Berg, Christine Eriksrud, Kari Fjeldstad Luke, 

Liv Kristin Brattum. Marit Stranna, Eli Berven og Hedda Trandem 

 

Sak 1.1.21    Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak:  Godkjent 

 

Sak 2.1.21    Godkjenning av styreprotokoll 8 2020 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3.1.21    Nytt fra: 

a) Skredulykken i Gjerdrum 

Se eget dokument.  

 

b) Akershus Bondelag 

- Siste styremøte dreide seg mye om skredulykken i Gjerdrum 

- Bønder er tilbake. Dyr er på vei tilbake 

- Jordbruksforhandlinger 

- Bålaksjon mot ulv 

- Sammenslåing av bondelagene i Viken 

- Norges Bondelag er 125 år.  

 

c) Akershus Bygdeungdomslag 

- Oppfølging av lokallag 

- Årsmøte  

 

 

 

 

 



 
 

d) Norges Bygdekvinnelag 

- Distrikt-ledermøte, tema årsmøte 

- Distriktslag oppfordres sterkt til å holde årsmøtene digitalt 

- Vår utsending 

 

Vedtak: Tas til orientering.  

 

 

Sak 4.1.21    Økonomi   

Vedtak: Søknad til Studieforbundet Kultur og Tradisjon om pengestøtte til Sonestyremøtet 2021  

               godkjent til utsending. 

 

Sak 5.1.21    Sonerunden  

Vedtak: Tas til orientering og oppfølging.  

 

Sak 6.1.21   Fokus på lokallaga.                 

Vedtak:  Utsatt til neste møte.  

 

Sak 7.1.21   Arrangementer i 2020 som ble avlyst/utsatt.   

Vedtak: Tas til orientering og oppfølging.  

 

Sak 8.1.21   Årsmøte 2021                   

Vedtak:  Årsmøtet blir 17.april 2021- møtet gjennomføres på Teams. 

Arbeidsplan for årsmøte gjennomgås av alle til neste møtet. 

Arbeidsfordeling og tidshjul lages. 

Undersøke med NBK om valgsystem digitalt.  

 

 

 



 
 

Sak 9.1.21   Årsmelding 2020.   

Vedtak: Christine sender ut mal for rapport fra lokallag.  

 

 

Sak 10.1.21  Eventuelt 

1)Arkvivering 

MIA tilbyr arkivering av saker fra Akershus Bygdekvinnelag 

 

Vedtak: Bodil innhenter priser etc.  

 

 

2) Mattradisjoner fea Akershus 

 

Vedtak: Enighet om at designer bes om å gjøre en liten fargeforandring i forslag om nytt cover. 

 

Møteplan for 2021:  

Tirsdag 19.januar,  

Mandag 15. februar,  

Tirsdag 9. mars,  

Tirsdag 13. april,  

Tirsdag 11. mai,  

Tirsdag 8. (15.) juni, sommer-møte 

Inspirasjonssamling i NBK 5. – 7. november på Lillehammer.  

 

 

Christine S. Eriksrud 

sekretær.                                                                                                                                                                                                                                                                            



 
 

                                                                                                                                                                                                                                               

VEDLEGG SAK 3.1.21   

 

Kort oppsummering av hvordan ABK har forholdt seg til Gjerdrum BK etter 

skredkatastrofen. 

I tiden rett etter ulykken fikk jeg mange spørsmål og henvendelser fra lokallag om situasjonen i 

Gjerdrum BK. Jeg har svart alle på telefon eller e-post. Jeg har også hatt kontakt med leder i 

NBK Jorun Henriksen, vår kontaktperson i NBK Inger Amb, generalsekretær i NBK Cesilie 

Aurbakken og Vidar Kapelrud i Akershus Bondelag. 

32.12.20: Sendte melding til Gjerdrum BK v. leder Hilse Olstad for å vise medfølelse. 

01.01.21: Kontakt med Jorun Henriksen for å prøve å finne ut omfanget av ulykken, om noen av 

Bygdekvinnene i Gjerdrum var direkte berørt osv. 

02.01.21: Videre kontakt med Jorun Henriksen. Da visste vi at to medlemmer hadde mistet 

husene sine og at flere var evakuert eller var sterkt berørt på annen måte. Eventuelle hjelpetiltak 

ble drøftet. Jorun og Cesilie ville undersøke om Hjelpefondet i NBK kunne tilby hjelp til 

Gjerdrum BK. 

04.01,21: Jeg ringte Hilde Olstad. Hun kunne bl.a. fortelle at moren hennes var en av de 

evakuerte. Gjerdrum BK hadde fått tilbud om hjelp fra mange bygdekvinnelag – også utenfor 

distriktet, men på det tidspunktet var de ikke i stand til å sil hva de ønsket eller hadde behov for.  

Vi gjorde en avtale om at Hilde skulle ta kontakt med ABK når situasjonen hadde roet seg. 

04.01.21: Jeg sendte en e-post til lokallagslederne om situasjonen i Gjerdrum. 

06.01.21: Røde Kors formidlet gjennom Ingrid til Kari og meg behov for strikkegarn, sakser og 

målebånd til evakuerte som bodde på hotell. I en slik situasjon ønsket mange å ha et strikketøy i 

hendene. Vi snudde oss rundt, samlet ganske mye garn, kjøpte 40 sakser pluss målebånd. 

07,01.21: Sendte blomster med personlig hilsen fra ABK til Gjerdrum Bygdekvinnelag. Sendte 

også blomster til Gjerdrums-bonde og leder i Akershus Bondelag, Jens Thori Kogstad. 

08.01.21: Hilde Olstad sendte e-post til alle lokallagslederne i Akershus BK hvor hun anbefalte 

de som ønsket å gi penger å benytte adressene som Gjerdrum kommune hadde lagt ut. 

Det vil gå lang tid før Gjerdrum har kommet seg etter katastrofen. Vi følger med og holder 

kontakt med Gjerdrum BK fremover. Det er gjerne i ettertid at det er godt å bli sett og husket på. 

 

Oslo, 24.01.21,  

Marit Helene.  


