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PROTOKOLL STYREMØTE 11 2021 

Tid: Tirsdag 7. desember kl. 18.00                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

Trude Skage Andersen, Liv Østeng Halvorsrud, Bodil Berg, Kari Luke og Helge 

Aas, Akershus Bondelag.  

Meldt frafall: Bygdeungdomslagets representant, Svend Harald Kvarme.  

 

Sak 1.11.21: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 2.11.21: Godkjenning av styreprotokoll 10 2021   

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 3.11.21: Nytt fra                                                                                                                                      

a) Akershus Bondelag 

Helge Aas orienterte om ledermøte på Hurdalssjøen 19.-20.oktober, en viktig samling for 

Akershus Bondelag. Han refererte også fra styremøtet 7.12. Regionmøtene starter like 

over nyttår, med forberedelser til jordbruksforhandlingen.  

b) Akershus bygdeungdomslag 

Kari Luke orienterte. Bygdeungdomslaget fått en leder til hovedkomiteen som skal 

arrangere Landsstevnet i juli måned i 2024. Marie Tveit har tatt på seg jobben. 

 

c) Norges Bygdekvinnelag 

Marit H. Lund orienterte. Prosjektleder for Tradisjonsmatskolen, Ingrid Lamark sitt 

engasjement opphører v. årets slutt. Sosan Mollestad, prosjektleder for Kvinner Ut 

fortsetter på fornyet kontrakt.  

                                                                                                                 

Vedtak: Tas til etterretning 

 

Sak.4.11.21: Sonerunden 

Et flertall av lokallagene har sendt inn sine årsmeldinger, men vi mangler fortsatt noen. Alle har 

nå fått en påminning om å sende sine årsmeldinger til sekretæren.                                                                                                                        

Vedtak: Tas til etterretning. 
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Sak 5.11.21: Økonomi v. Bodil 

Styret ble forelagt foreløpige regnskaper for Høstseminaret på Blaker Skanse og salg av bøkene 

«Mattradisjoner fra Akershus» (per nå er der 700 bøker igjen på lager).  

Vedtak: Tas til etterretning. 

 

Sak 6.11.21: Rapport om plastprosjektet fra prosjektleder Ingrid Grene Henriksen 

Vedtak: Tildeling av kurspenger ifølge vedlagte rapport godkjennes. 

 

Sak 7.11.21: Hvordan avslutter vi Bygg-konkurransen?  

Fire lag har meldt seg: Eidsvoll, Skedsmo, Nittedal og Hakadal – og Vestby.  

Vedtak: Marit sender ut informasjon i styrets Julehilsen og minner om at konkurransen har frist 

1.1.2022.  

 

Sak 8.11.21: Evaluering av Høstseminaret på Blaker Skanse 20. november 2021 

Hva lærte vi. Hva og hvordan kan vi bruke kunnskapen videre i vårt arbeid? Følgende punkt ble 

diskutert:  

* Forberedelser, annonsering, tilrettelegging og gjennomføring                                  

* Foredraget v. Svein Sandnes  

* Informasjonen v. Liv Skogstad Mikaelsen, Studieforbundet Kultur og  

* Anne Mette Hjelle sitt opplegg -spørreundersøkelsen, gruppearbeidet, trim og tegning m. mer.  

* Totalopplevelsen 

Vedtak: Evalueringen blir fulgt opp i forbindelse med arbeidet med Arbeidsplanen våren 2022.  

 

Sak 9.11.21:  Årshjul/Årsplan   

Styret diskuterte forslag til aktiviteter/kurs, synliggjøring, rekruttering, informasjon til lokallaga 

med mer. 

Vedtak: Innspill til aktiviteter og satsningsområder i 2022 tas med videre i arbeidet med styrets 

Årsplan.    
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Sak 10.11.21: Årsmøte 12. mars 2022.  

Årsmelding, digital som sist? Annonser? Kan sonelederne dokumenterer aktivitetene i lokallaga? 

Arbeidet med årsmeldingen blir drøftet på det første styremøtet i 2022. 

Vedtak: Årsmeldingen sendes ut digitalt. Vi ønsker annonser i årsmeldingen. Sonelederne 

sammenfatter det sentrale innholdet i årsmeldingene fra lokallagene i egne soner og sender dette 

til sekretæren.  

 

Forslag til møteplan for første halvår 2022:  

Tirsdag 18. januar, mandag 7. februar, mandag 7. mars, mandag 11. april (konstituerende 

styremøte), mandag 9. mai, mandag 13. juni (sommermøte) 

Vedtak: Foreløpig møteplan tas til etterretning.  

 

Margrethe Henden Aaraas 

sekretær 


