
 1 

 

 

 

 

PROTOKOLL ÅRSMØTE  

AKERSHUS BYGDEKVINNELAG 

12.MARS 2022 

 

Årsmøtet ble satt lørdag 12. mars 2022 kl.09.30 

 

Vertskapet Akershus Bygdekvinnelag, sammen med bygdekvinnelagene i Enebakk og Ski, og 

ordfører Hans Kristian Solberg ønsket årsmøtet velkommen til Enebakk.  

 

Saksliste: 

 

1. Åpning ved leder Marit Helene Lund 

 

Lederen i Akershus Bygdekvinnelag ønsket alle velkommen og startet med å lese 

bygdekvinnelagets formålsparagraf. Hun fortalte litt om avdøde æresmedlem Berte 

Marie Haga og hennes flotte innsats for organisasjonen. Forsamlingen reiste seg og 

holdt ett minutt stillhet til minne om henne.  

 

2. Navneopprop ved Bodil Berg   

      Se fullstendig liste på side 2.  
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                      Det var 64 stemmeberettigede delegater til stede.  

 

 

ÅRSMØTE  2022 
Delegater: 
1.Marit H Lund    Styret      
2.Gro Johnsen   «     52.Bente Tømte  Eidsvoll 
3.Kari Fjelstad Luke  «     53.Anne Merete K Haugerud    Vestby 
4.Margrethe Henden Aaraas «     54.Marit Solli   « 
5.Liv Østeng Halvorsrud  «     55.Karin Grimsrud  « 
6.Bodil Berg   «     56.Aud  S Hønsen Huseby Skedsmo 
7.Trude Skage Arntsen  «     57.Solveig Olsberg  Frogn 
8.Helge Olaf Aas  Akershus Bondelag    58.Ellen Klynderud  « 
9.Eli Berven Sundt  «     59.Vigdis Kristiansen  « 
10.Gro Grinde   Enebakk Bondelag   60.Eirin Lesteberg  « 
11.Astrid S Hoel  Kråkstad    61.Guri H Aalerud  Asker 
12.Åse Kristiansen  «     62.Ellinor Allergoth  « 
13.Tone Glemmestad  «     63.Margrethe Frank Nittedal/Hakadal 
14.Margunn Koller Eggum Nes     64.Kari Frank   «  
15.Marit Mobæk  «      
16.Anne Lise Lund  Ullensaker   ****************************************** 
17.Hanne Lersveen  « 
18.Mette Knai   «     65.Jorun Henriksen Norges Bygdekv.lag 
19.Anne-Mette Thorvaldsen «      
20.Inger Holter Holmgrunn Nannestad 
21.Monica Bang  « 
22.Ingrid Ustvedt  Ski     Observatører: 
23.Ruth Baumberger  «      
24.Birgit Gullerud  Ås     66.Kate Nørve   Nes  
25.Marilen Gaupset  «     67.Eva Herstad McCarthy Frogn 
26.Hilde Boger Kjus  «     68.Maren Kjølberg  « 
27.Hilde Olstad   Gjerdrum 
28.Else-Kjersti Hveem  « 
29.Tone Gauterud  «      Anne Enger            Foredragsholder 
30.Lisbeth Langsrud  Aurskog Høland 
31.Unni Tømte   Eidsvoll 
32.Eli Pettersen   Enebakk 
33.Gro Evensson Ruud  « 
34.Jorid Holmsen  Blaker 
35.Aud Hagen   « 
36.Signy Kristiansen  « 
37.Kari Tveit Mjønerud  Sørum 
38.Ingunn Orderud  « 
39.Marit Bjerke Tomter  Rælingen 
40.Marit Haraldstad  « 
41.Anne Kristin Lund  « 
42.Gro Ruud   Gansdalen 
43.Irene Skovli   « 
44.Else Jørgensen  « 
45.Ane Aanerud Grøndahl Østre Udnes 
46.Eva Øvren   « 
47.Åse Raknerud Hoel  « 
48.Bente Saghaugen  « 
50.Karin N Åstveit  Lørenskog 
51.Bodil Pettersbakken  «   
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3.  Godkjenning av innkalling og saksliste ved leder Marit Helene Lund.  

 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

4.  Valg av møteleder 

Styrets forslag var Eline Stokstad Oserud. 

 

Vedtak: Eline Stokstad Oserud. 

 

5.  Valg av to representanter til å skrive under protokollen sammen med leder 

Styrets forslag var Bente Tømte, Eidsvoll og Inger H. Holmgrunn, Nannestad 

 

Vedtak: Bente Tømte, Eidsvoll og Inger H. Holmgrunn, Nannestad 

 

Valg av tellekorps 

Forslag: Jorun Henriksen og Eva Herstad McCarthy.  

 

Vedtak: Jorun Henriksen og Eva Herstad McCarthy. 

 

6.  Leders tale 

 

Kjære alle sammen! 

 

Gleden er stor over endelig å kunne ønske dere velkommen til et fysisk 

distriktsårsmøte. Pandemien har kontrollert og begrenset våre liv i to år. I 2020 hadde 

vi telefonmøte og i fjor ble årsmøtet holdt på Teams. Nå er vi igjen samlet på ordentlig 

og det er nydelig å se hverandre, snakke sammen og ha måltidsfellesskap. Ingen 

skjerm kan erstatte den menneskelige kontakten. 

  

Jeg gjør som kong Olav som alltid begynte sine taler med å takke. Først vil jeg takke 

Norges Bygdekvinnelag for viktige prosjekter, god oppfølging og flott samarbeid. 

Takk også til Akershus Bondelag for godt samarbeid, inspirasjon og hjelp. En stor 

takk til alle bygdekvinnene i våre 23 lokallag. Dere er limet i organisasjonen og gjør 

en strålende innsats! Takk til dere som tar på dere verv lokalt i organisasjonen!  Og 

ikke minst - Tusen takk til mine dyktige medspillere i distriktsstyret! 

 

I fjor feiret vi Akershus Bygdekvinnelag sitt 90-års jubileum, i år gratulerer vi 

Lørenskog Bygdekvinnelag som runder 90! 

De siste par ukene har en det senket seg en skygge over oss. Når vi endelig begynte å 

se enden på pandemien startet Putin en absurd og blodig krig mot Ukraina og 

menneskene der. Angst og fortvilelse setter seg i ryggmargen, tv-bildene av ødelagte 

byer og mennesker på flukt setter seg på netthinnen. Vi er en del av Europa og vi har 

grense mot Russland. Hvordan denne krigen vil ende vet vi ikke.  
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Torsdag var jeg i en uendelig trist bisettelse. To tenåringsgutter og deres mor hadde 

mistet sin pappa og ektefelle. Avdøde ble bare 48 år. Sorgen og savnet i en slik 

situasjon bringer tankene til de tusenvis av kvinner og barn fra Ukraina som aldri vil 

se sine ektemenn og fedre igjen. Det er fryktelig vondt og hjerteskjærende. Noen av 

disse er allerede kommet til landet vårt som flyktninger og flere vil komme. Vi må 

gjøre det vi kan for å ta imot disse ulykkelige menneskene på en trygg og kjærlig 

måte. Som bygdekvinner er vi godt rustet til å bidra med å gjøre inkluderingen så god 

som mulig. 

Folk i landet vårt viser et imponerende engasjement og behov for å hjelpe det 

Ukrainske folket. Nationaltheatret avlyste forleden to forestillinger for å gi rom til en 

innsamlingskonsert som var å se på NRK TV sist mandag. Mange satt nok med tårer i 

øynene da Sissel Kyrkjebø avsluttet konserten med sangen «Bridge Over Troubled 

Waters» av Paul Simon. Konserten brakte inn 75 millioner kroner som gir 

hjelpeorganisasjonene mulighet til å gjøre en betydelig innsats både medisinsk og 

humanitært.  

 

Jeg har fått flere henvendelser fra bygdekvinner med et sterkt ønske om å gjøre noe for 

å hjelpe og støtte menneskene I Ukraina. Vi fraråder å samle inn klær, leker og annet 

utstyr, gi heller penger gjennom våre humanitære hjelpeorganisasjoner som Røde Kors, 

Redd Barna, Flyktninghjelpen, Caritas og Kirkens Nødhjelp. 

Vi har allerede begynt å kjenne på de uønskede virkningene av en GAL MANNs krig. 

På grunn av krigen i Ukraina, pandemien og klimaforandringene har hjertesakene våre 

i Bygdekvinnelaget fått en forsterket aktualitet. Jordvern er viktigere enn noen gang. 

Prisen på matkorn og andre viktige varer som vi importerer stiger til værs for hver dag. 

Vi må fortsette å jobbe for å ta vare på matjorda og vi må støtte tiltaket om at det skal 

lønne seg å dyrke mer mathvete i Norge. Selvforsyningsgraden må opp! Selv om Norge 

har råd til å betale den stigende prisen på matkorn, må vi være solidariske med resten 

av verdens befolkning.  

 

Det er forstemmende at det må en krig til for at en del folk skal innse at 

matproduksjon er livsviktig og at vi må verne om dem som produserer maten vår. 

Bygdekvinnelaget har hatt og har mange gode tiltak for å unngå kasting av mat. Vi har 

også kunnskap om maksimal utnyttelse råvarene. «Spis norsk og spis opp maten»!  

Dette er for oss et etisk anliggende. 

Slik verden ser ut må vi gå inn for å styrke nasjonal og sivil beredskapen. Ulykker, 

naturkatastrofer og farlige utslipp kan skje. Muligheten for krig er dessverre kommet 

nærmere enn før. Vi bør samarbeide med kommunene, Sivilforsvaret og andre aktuelle 

organisasjoner. Den allsidige kunnskapen bygdekvinnene har vil være verdifull i en 

krisesituasjon. Vi må synliggjøre det vi kan bidra med og jobbe for å bli innlemmet i 

kommunenes beredskapsplan. 
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FN sin nyeste klimarapport gir oss ti år for å stoppe oppvarmingen av kloden. 

Forurensning fra krigen og faren for radioaktivt utslipp fra ødelagte atomkraftverk gir 

dystre utsikter for Det grønne skiftet. Det sies at alt henger sammen med alt. 

Klimaforandringene fører til mangel på mat. Krigen fører til knapphet på drivstoff og 

annen livsviktig energi. De skyhøye råvare- og strømprisene fører til at bedrifter må 

legge ned, og de som produserer maten vår må redusere sin produksjon osv. Verden er 

inne i en ond sirkel. Vitenskapen utvikler djevelske, biologiske- og andre grusomme 

våpen mens forskere nå i januar har transplantert hjertet fra en genredigert og 

genmodifiserte gris til et menneske. Er verden gått av hengslene? Det kan virke 

håpløst, men vi må ikke gi opp og fortsette å gjøre det vi kan for å stå imot 

ødeleggende krefter. Vi må engasjere oss, ta stilling og gjøre gode valg.  

 

Vi har vært gjennom to år med nedstengninger og strenge smittevernregler. Dette har 

vært tøft for mange, men vi har tilpasset oss og vært lojale mot påbudene fra 

myndighetene. Bygdekvinnene i Akershus har klart seg rimelig bra gjennom 

pandemien. Mottoet vårt har vært TA VARE! Det er imponerende hvor mye dere har 

gjort for å holde kontakten med medlemmene i denne vanskelige tiden. Tusen takk for 

omsorgen dere har vist hverandre! 

Pandemien har gått hardest ut over barn og unge. De har hatt nettundervisning og vært 

isolert hjemme. De har mistet to år av den sosiale treningen og utviklingen som de får 

ved å være sammen med jevnaldrende og ved å se på de litt eldre som forbilder. En 

lærer i Osloskolen fortalte at 5.klassinger som tidligere var på vei til å oppføre seg som 

tenåringer nå har kosedyr med seg på skolen.  

 

Vårt samarbeid med bygdeungdomslaget og 4-H bør forsterkes, gjerne også med 

skoler. Vi kan være viktige voksenkontakter. Vi har erfaring og kunnskap som de 

unge trenger – og vi trenger dem. Barn og unge skal selvsagt få ha sin egen kultur uten 

for mye innblanding, men de trenger å bli sett og hørt - de har behov for at noen viser 

interesse. Vi skal formidle tradisjonene våre og samtidig ha et våkent blikk inn i 

framtida. Det er ikke bra for et samfunn hvis kontakten mellom generasjonene 

forsvinner. 

Leders tale måtte bli både alvorlig og mollstemt. Tilværelsen er ikke alltid bare sol og 

glede. I Ukraina raser krigen mens vi holder årsmøte.  

 

Mottoet «TA VARE» skal vi beholde! MEN vi må ikke glemme alt som er bra og 

hvor godt vi har det vi som er så heldige å bo i Norge. Vi skal fortsette å gjøre det 

trivelig for hverandre og for bygdefolket. Det er lov å ha det gøy! Det er lov å le! Vi 

må ta vare på det gode humøret!  Jeg satt for flere år siden i et styre sammen med en 

hyggelig, eldre mann som var full av spøk og moro. Mannen hadde vært fange i tysk 

konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig. Han var med ungdomsskoleklasser i de hvitte 

bussene som sannhetsvitne. Kåre, som han het, sa følgende en gang vi snakket om 

krigen jeg bare hadde lest om. «Mitt gode humør gjorde at jeg overlevde»  

* 
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Jeg prøver vanligvis å unngå løgn, men hvis noen forsøker å lure meg er jeg ikke så 

nøye med sannheten. Istedenfor å lese et dikt som avslutning på talen velger jeg å dele 

en morsom hendelse som skjedde meg for et par uker siden. 

  

Historien om telefon fra «Microsoft»                                                                                                    

(som kun egner seg i muntlig fremføring) 

 

12. mars 2022 

Marit Helene Lund 

 

Vedtak: Leders tale tas til orientering. Talen legges ut på nettsidene. 

 

7.  Årsmelding 2021 

Margrethe Henden Aaraas gikk gjennom årsmeldinga og utdypet noen av punktene. 

Det er en nokså omfangsrik årsmelding slik de bruker å være, fortalte hun. Til forskjell 

fra forrige årsmelding, er ikke protokoll fra foregående år lagt inn. Den ligger kun som 

lenke til hjemmesiden, under «Protokoller». Oversikten over arbeidet i de enkelte 

lokallagene er som vanlig tatt med i Årsmeldinga, men blir ikke repetert i 

Årsmøteprotokollen for 2021.  

 

Regnskap 2021 

Regnskapet ble gjennomgått av Bodil Berg. Hun forklarte og begrunnet punktvis 

inntekter, utgifter og resultat. Regnskapet viser et pent overskudd på kr. 64.467,-.  

 

Vedtak: Årsmelding og regnskap for 2021 godkjennes. 

 

8.  Informasjon fra styret i Norges Bygdekvinnelag ved leder Jorun Henriksen 

Leder Jorun Henriksen i Norges Bygdekvinnelag gav oss nyttig informasjon.  

 

Jorun Henriksen åpnet med at hun har hatt bygdekvinnelaget med seg helt siden hun 

var ei lita jente i Ski. Hennes mor var aktiv i organisasjonen hele livet.      

Da Jorun senere flytta til Frogn kom det ei «grendekvinne» på døra som sa at 

svigermora mente hun skulle melde seg inn i bygdekvinnelag. Det valget ville hun 

gjort uansett, sa Jorun med et smil.  

 

Etter 12 år som leder i lokallaget i Frogn, ble hun valgt inn i Akershus 

bygdekvinnelag. De fire siste årene har hun vært medlem i styret i Norges 

Bygdekvinnelag, i fra 2020 som leder. Det innebærer at hun også sitter i sentralstyret  

i Norges Bondelag. Etter en presentasjon av sentralstyret i NBK, gav hun en oversikt 

over temaene hun ville trekke frem for deltagerne på årsmøtet.  
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Viktige stikkord for informasjonen fra Jorun, var: 

 

- Landsmøtet i Bergen 10.-11.juni, fra fredag til lørdag. En viktig debatt der blir den 

politiske plattformen til NBK, i tillegg til forslag om vedtektsendringer, 

resolusjoner mm. 

 

- «Bygdekvinner får gjennomslag». Matjord, skolemåltid, momskompensasjon og 

bredbånd til alle er kampsaker som vi har jobba mye for å få gjennomslag for, sa 

Jorun. Det lokale engasjementet i bygdekvinnelagene er veldig viktig! Alle har fått 

en materialpakke (mai 2021) som var fin å bruke i valgkampen i fjor, og som 

fortsatt kan brukes i arbeidet lokalt og sentralt. Samarbeid med flere gjør oss enda 

sterkere. Et nasjonalt eksempel på det er gjennomslaget Norges Bygdekvinnelag i 

fjor fikk for kravet til FN`s toppmøte, i samarbeid med IMDi (Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet) og Norges Bondelag. Kravet handlet om at alle barn i 

verden skal ha et gratis skolemåltid. Det må alle lands politikere følge opp, og 

ansvaret i vårt land ligger hos den norske regjeringen. Det må bevilges penger til 

kommunene, som gir midlene videre til de lokale skolene.  

 

- Rekruttering. Medlemstallet har gått ned, og dette får også følger for budsjettet    

og hvilke satsninger NBK kan opprettholde. Det er laget en ny vervebrosjyre der 

den nye logoen er tatt i bruk. Alle kan bestille den fra administrasjonen, og alle 

blir oppfordret til å arbeide aktivt med verving hele tiden - og også under       

bygdekvinne uka i august.  

 

Jorun Henriksen informerte ellers om ulike nasjonale prosjekter og det ordinære 

arbeid i organisasjonen, den nye logoen og piktogrammene som alle kan bruke til 

ulike sammenhenger, arbeidet knyttet til frivillighetens år, medlemsregisteret, 

NBK`s nettsider og Guatemala-prosjektet.  

 

 Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

 

 

9.  Generaldebatt 

 

Helge Aas, styremedlem i ABK fra Akershus Bondelag, gav ros til styret for 

samarbeidet og det gode arbeidet som gjøres i distriktet. Han mente at mangelen på 

eget matkorn kan kanskje gjøre det nødvendig å redusere falltallet, dvs. at kravet til 

hva som gir matkvalitet må senkes. Slik at vi kan få brukt mer av kornet vi produserer. 

Aas oppfordra også forsamlingen til å kjøpe norsk havregryn og andre norske råvarer, 

fremfor utenlands-produsert.    
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Eva Øvren, Østre Udnes, påpekte feil i tabellen som viser rullering av sonemøter. Nes 

skal ikke ha sonemøtet i 2022, når de hadde det i fjor. Ellers gav hun ros til 

distriktsstyret for arbeidet som gjøres, og særlig for pengene de klarer å få inn til 

arbeidet. Det kommer også lokallagene til gode.  

 

Solveig Olsberg, Frogn. Hun mente det var laget en fantastisk årsmelding som viser 

mange gode aktiviteter. Vi har samtidig en utfordring på hvordan vi kan rekruttere 

flere aldersgrupper i lokallagene, sa hun. Det er et viktig punkt, og vi må fortsette       

å invitere venninner osv. De vi inviterer trenger ikke engang å bo i egen kommune,    

la hun til. Hun oppfordret også alle om å sjekke hva som er på gang i kommunene i 

forhold til frivillighetens år, og at lokallagene tar initiativ, engasjerer seg og bruker 

anledningen til å «vise seg fram» der det er naturlig å delta.  

Replikk fra Jorunn Henriksen: Vær med på det som skjer i kommunen. Vi skal 

markedsføre oss selv. Vær stolte bygdekvinner.  

 

Karin Grimsby, Vestby: Hun takket for et flott årsmøte. Hun har et særlig engasjement 

for Follo-bunaden og har deltatt i et syprosjekt i Vestby som handler om 

barnebunader. Etter barnebunad-prosjektet, der både mødre og bestemødre deltok, ble 

det satt i gang et prosjekt med å sy skjorter. Flere bygdekvinner burde prøve å få til 

kurs, slik at vi bidratt til å beholde kunnskapen om dette håndverket, oppfordret hun.  

Hun fremholdt også lavterskeltilbudet «rusletur» på dagtid og innsamlingen av 

ballkjoler bygdekvinnelaget administrerer, som er et veldig fint og populært 

gjenbruksprosjekt.   

Replikk fra Marit Helene Lund: Marit fortalte at Berte Marie Haga i sin tid fikk 

utarbeidet en brosjyre for Romeriksbunaden.  

Replikk Jorun Henriksen: Det er ikke bare pensjonister som kan være med på tur på 

dagtid, mente hun, og oppfordre bygdekvinnene som går tur til å invitere med de som 

er hjemme med små barn. 

 

Eli Berven, styremedlem i ABK: Takket leder Marit for en flott leders tale og et fint 

engasjement. Du får oss i styret til å le og tenke positivt. Hun sa at hun har lært veldig 

mye i den tiden hun har vært med i styret, og ønsket distriktsstyret lykke til videre i 

arbeidet.  

 

Ane Aanerud Grøndal, Østre Udnes: Oppfordrer lagene til å lage arrangement som tar 

vare på medlemmene de har. La gjerne arrangementene være gratis. Gode 

arrangement gir et godt rykte og er med å opprettholde laget.   

 

Astrid Hol, Krokstad: Sa seg helt enig i alle de fine kommentarene. Hun viste til Karin 

Grimsby sitt innlegg, og sa det var så flott at de er så engasjert i bunader! Vi har 

planer om å delta i Follo på et arrangement der vi er med for å framsnakke bunaden, 

og påpeke hva som er forskjellen på en festdrakt og bunad, fortalte Astrid Hol.  
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Jorid Holmsen, Blaker: Fortalte at lokallaget hennes har sendt melding til kommunen 

og sagt fra om at de gjerne stiller opp for flyktninger fra Ukraina som  kommer til 

deres nærmiljø. Jorid fortalte videre at lokallaget det siste året har starta kurs og 

strikkekafé (drop in), og at det har bidratt til flere nye medlemmer. Halvparten av de 

rundt 25 som har deltatt, var i utgangspunktet ikke medlemmer. Laget til Blaker har en 

årlig blodklubb-fest som gir god inntekt. Alle medlemmene er med og lager. Til 

gjengjeld får de delta på en fest for alle med treretters middag, fortalte hun.  

 

Kari Frank, Nittedal: Sa at bygdekvinnelaget kanskje mer enn noen gang kan være 

med å bidra til møteplasser og levende bygder. Skolemat er veldig viktig, ikke minst 

for de som ikke får med niste hjemmefra. Skolemat og læring hører tett sammen. I den 

sammenhengen kan vi tenke nytt, både når det gjelder bærekraft og gjenbruk, sa Kari.  

Replikk Jorunn Henriksen: Når det gjelder skolemat, er vi opptatt av at den skal være 

tufta på lokale ressurser og lokale råvarer. 

 

Marilen Gaupset, Ås. Hun var også opptatt av gjenbruk og ønsket å gi bort             

rundt 40 meter med stoff til de som deltar i syprosjekter.  

Ellen Klynderud, Frogn. Takket for en varm og fin leders tale. Beredskapstanken 

ligger i ryggmargen til bygdekvinnelagene, sa Ellen. Lokallaga bør holde kurs i lokalt 

beredskap, oppfordret hun. Ellen stilte også et spørsmål til Jorun Henriksen: 

ACWW (The Associated Country Women of the World). hører vi ikke så mye om, og 

det er en stor internasjonal bevegelse? Det er viktig å ha med i arbeidet vårt.  

Ellers la hun til at det er utrolig fint å se den gode utviklingen i bygdekvinnelaget.  

 

Maren Kjølberg: Takket for en veldig god leders tale. Hun jobber på Follo museum, 

og ville gjerne slå et slag for arbeidet som skjer der. Museene er viktige 

kunnskapsbærende arenaer, og jeg håper dere har lyst til å bruke oss. Det kan vi ha  

gjensidig nytte av, sa Maren.   

 

Vedtak: Generaldebatten tas til etterretning 

  

10. «Hva slags samfunn vil vi ha? Hvilke verdier vil vi bygge på?» ved Anne Enger 

 Mor og bestemor var bygdekvinner, og jeg er vokst opp på gård i Trøgstad. Å komme    

 hit er nesten som å komme hjem, sa Anne.  

 

Hun var imponert over både aktiviteten og hvor gode distriktslaget er til å skaffe 

penger til aktiviteter. Videre fremhevet hun arbeidsområder som tilhørighet, nærhet     

til natur og mat, og arbeidet for å sikre beredskapen, og understreket at arbeidet som 

gjøres har stor verdi. Anne fortalte en del om egen oppvekst, om veien inn i det 

politiske livet og noen av hennes viktigste kamper, som EU-kampen og hennes 

kontroversielle standpunkt som motstander av fri abort.  
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Både i oppveksten og i studietiden på Diakonhjemmet var Anne veldig beskjeden. Det 

var først i voksen alder hun turte å stikke seg frem og stå for egne synspunkter. Hvis 

du trur og veit at noe er viktig å stå på barrikadene for, så ta ansvar og vis hva du står 

for, oppfordret Anne. Hun har selv opplevd til dels veldig tøffe tak, men lærte seg etter 

hvert å skjønne at når man blir skjelt ut så er det ganske enkelt andre som mener noe 

annet, og det må vere greit!  

 

Demokrati, rettsstaten og menneskerettigheter er viktig! Dette er viktigere tema enn 

noen gang. Se hva som skjer i verden rundt oss. Det var så vidt det ikke gikk galt          

i USA. Som en av fem medlemmer av Nobel-komiteen tenker Anne mye på hvordan 

vi kan bidra til å skape fred. Anne snakket om sitt kulturengasjement, bl.a. som 

styremedlem i flere teater og styreleder i Innlandet teater. Hun har et allsidig 

engasjement, og synes hun fortsatt har en hverdag som inneholder utfordringer             

og som gir henne mange gleder.  

 

Mot slutten fikk Anne Enger noen gode tilbakemeldinger. En gav uttrykk for at Anne 

Enger og flere andre kvinner i politikken har vært med å gjøre det enklere for de yngre 

å være med i politisk arbeid. En lurte på hva Anne har opplevd som viktig når det opp 

igjennom har røyna på? Anne sa at hun fikk støtte når hun ble tatt hardt, og opplevde 

det som avgjørende at mennesker rundt henne stilte opp på ulike måter når hun 

virkelig trengte det. Hemmeligheten hvis man skal orke å stå i en tøff strid, er at man 

er tro mot seg selv og at man har mennesker i livet sitt som mobiliserer når man 

trenger støtte, sa Anne. En annen takket for foredraget og sa at det er veldig viktig at 

man tør, og at vi som bygdesøster kan være støttespillere for hverandre.  
 

Anne Enger var naturlig nok også inne på den forferdelige krigen i Ukraina.             

Hun minnet forsamlingen på «de fire friheter» slik de opprinnelig ble formulert av    

den amerikanske presidenten Franklin Roosevelt i 1941:  

Frihet fra frykt, frihet fra nød, ytringsfrihet og trosfrihet. Det skal gjelde alle verdens 

folk, sa han den gang. De fire frihetene bør få en renessanse, mente Anne Enger.   

Hun avsluttet med Hans Børli sitt dikt: «Ett er nødvendig».  
 

 

11.  Styrets forslag til arbeidsplan for 2022 ved Liv Østeng Halvorsrud 

 Vedtak: Styrets forslag til arbeidsplan for 2022 godkjennes 

 

12.  Styrets forslag til budsjett 2022 ved Bodil Berg 

 Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2022 godkjennes 
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13.  Innkomne saker   

Det var en innkommende sak. Den ble reist av Asker bygdekvinnelag og gjaldt 

medlemskontingenten. Saken ble lagt frem av styremedlem Ellinor Allergoth.  

  

Ordlyden i forslaget var som følger:  

Asker Bygdekvinnelag mener fortsatt at medlemskontingenten er for høy. 

Dessuten er det meget urimelig at lokallagene ikke får tilbakebetalt noe av 

beløpet. Fylkeslaget kompenserte noe ved å gi 1000 kr. til de lagene som 

arrangerte sonemøter i 2021. 

 

1. Norges Bygdekvinnelag vil årlig betale 10% av innbetalte kontingenter fra hvert 

lokallag tilbake til lokallagene. 

2. Det innføres en lavere sats for pensjonister. 

 

Saken ble debattert. Flere tok ordet og fremholdt ulike argumenter for og imot. Kari Tveit 

Mjønerud, Sørum bygdekvinnelag, la inn et alternativt forslag der ordene «for pensjonister»     

i punkt 2 ble strøket. Noen talte for at det er bedre med en lavere kontingent for alle enn for 

noen grupper, andre var imot redusert kontingent og mente at lagene heller burde prøve å bli   

flinkere til å bruke de fordelene vi har gjennom medlemskapet.  

 

Jorun Henriksen fikk ordet for å minne om at redusert kontingent allerede er innført for 

medlemmer under 30 år. Det ble vedtatt på landsmøtet for to år siden.   

 

Forslag til vedtak:  

 

1) Norges Bygdekvinnelag vil årlig betale 10% av innbetalte kontingenter fra hvert 

lokallag tilbake til lokallagene.  

Avstemming: 11 stemmer. Da falt forslaget.  

 

2) Det innføres lavere kontingentsats for pensjonister  

Avstemming: 5 stemmer. Da falt forslaget.  

 

14.  Valg ved leder av valgkomiteen Kari Frank 

 Valgkomiteen har hatt i alt tre møter, av dem ett fysisk, og mye kontakt utenom    

 møtene, fortalte Kari Frank. De har hatt god dialog med det sittende distriktsstyret.  

 

 Valgresultatet ble i samsvar med komiteens innstillinger.  

 

 Leder  

 Vedtak: Marit Helene Lund er valgt som leder av Akershus Bygdekvinnelag 

 

 Styremedlemmene Margrethe Henden Aaraas, Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag  

 og Liv Østeng Halvorsrud, Blaker Bygdekvinnelag var ikke på valg.  
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 Styremedlemmer 

 

Vedtak; Kate Nørve, Nes Bygdekvinnelag, Maren  Kjølberg, Frogn Bygdekvinnelag    

og Christin Retvedt, Kråkstad Bygdekvinnelag (alle valgt for 2 år).  

 

 Varamedlemmer velges under ett:   

 

 Vedtak:  

 1. vara Trude Helene Skage Andersen, Vestby Bygdekvinnelag (gjenvalg) 

 2. vara Torunn Kvarme Aurstad, Jessheim/Ullensaker Bygdekvinnelag  

 (gjenvalg fra 3. til 2. vara) 

 3. vara Solveig Bjørnholt, Jessheim/Ullensaker Bygdekvinnelag 

 (gjenvalg fra 2. til 3. vara) 

  

 Fra Akershus Bondelag fortsetter Helge Olav Aas i styret. Nytt medlem fra Akershus  

 Bygdeungdomslag er Live Grøndahl. 

 

 Revisorer 

 

 Vedtak:  

 Revisor Bjørg Hoel Sæther, Ås Bkl. (ikke på valg)    2021 og 2022 

 Revisor Lisbeth Langsrud, Aurskog-Høland Bkl. Gjenvalg  2022 og 2023 

 Vara revisor Eva Øvren, Østre Udnes Bkl. (ikke på valg)   2021 og 2022 

 

 Valgkomité 2022 

 Torhild Solem, Ski Bygdekvinnelag 1 år igjen 2021-2022 

 Hilde Olstad, Gjerdrum 2 år 2022-2023 

 Laila Gjestad, Gansdalen 3 år igjen 2022-2024 

 Vara fra valgsone 2 

 Inger Kristine Oskal Aamodt, Lørenskog 1 år 2022 

 

15.  Godtgjørelse til tillitsvalgte ved Kari Frank 

 Styret tok pause fra årsmøtet og var ikke til stede under behandlingen av saken.  

      

      Valgresultatet ble i samsvar med komiteen innstillinger. 

 

Fylkesstyrets godtgjørelse: 

Leders godtgjørelse: 10 000 kr. pr. år. 

Sekretærs godtgjørelse: 3000 kr. pr. år 

Kasserers godtgjørelse: 3000 kr. pr. år 

Styremedlemmers godtgjørelse 1500 kr. pr. år 

Styremedlemmers godtgjørelse kr. 450 pr. kveldsmøte 

Styremedlemmers godtgjørelse kr. 900 pr. heldags møte 
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Reisegodtgjørelse 

Følger skattefri grense for kilometergodtgjørelse ifølge statens satser p.t. 3.50 kr/km.        

For øvrig følges statens satser. 

 

Vedtak: Valgkomiteens forslag til godtgjørelse enstemmig vedtatt  

 

Landsmøtet:  

Hilde Olstad ble valgt som delegat til Norges Bygdekvinnelags Landsmøte. 

Øvrige delegater velges av distriktsstyret.  

 

      Avslutning av årsmøtet 

 

      Presentasjon av vinneren av Byggkonkurransen 2021 (oppstart 2020). 

 

      Gro Johnsen i juryen presenterte Vestby Bygdekvinnelag som vinner av konkurransen.  

      Vinneroppskriften var «Karin`s byggdessert» og det var Karin Grimsrud som hadde  

      utviklet desserten og som fikk gleden av å ta imot blomster og kr 1000 på vegne av     

            laget.       

            

      Prisutdeling «Best i vekst»  

 

Prisen gikk for andre år på rad til Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag. Leder i laget,    

Kari Frank, tok imot prisen og gode ord.  

 

Oslo Bygdekvinnelag fikk rosende omtale for å ha rekruttert flest nye medlemmer           

under 40 år i 2021.  

 

Leder Marit Helene Lund takket medarrangørene av årsmøtet, bygdekvinnelagene                   

i Enebakk og Ski, for et svært flott gjennomført arrangement i Bøndernes Hus.  

 

De tre som gikk ut av styret, Bodil Berg, Gro Johnsen og Kari Fjelstad Luke,           

fikk blomster og en stor takk for innsatsen.  

 

Vertskapslagene Eidsvoll og Nannestad, ved Bente Tømte og Inger Holter 

Holmgrunn, ønsket alle velkommen til Distriktsårsmøtet 2022.  

 

Til slutt fikk leder Marit Helene Lund en stor takk fra det avtroppende styret i form     

av åtte røde roser ledsaget av diktet «Åtte roser» av André Bjerke fremført av Gro 

Johnsen.   

 

Deltakerne på årsmøtet, delegater og observatører, ble ønsket vel hjem!  

 

 

Margrethe Henden Aaraas 

- sekretær i Akershus Bygdekvinnelag 


