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PROTOKOLL STYREMØTE 3 2022 

Tid: Mandag 7. mars kl. 17.30        

Sted: Landbrukets hus, Oslo 

 

 

Til stede: Marit Helene Lund, Gro Johnsen, Liv Østeng Halvorsrud, Bodil Berg og Kari Luke.         

Meldt frafall: Trude Skage Andersen, Margrethe Henden Aaraas, Bygdeungdomslagets 

representant Svein Harald Kvarme og Helge Aas fra Akershus Bondelag.  

   

Sak 1.3.22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2.3.22: Godkjenning av styreprotokoll 2 2022 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3.3.22 Nytt fra:  

a) Akershus Bondelag. De forbereder årsmøtet sitt. Aktivitet i rovviltpolitikken. 

b) Akershus Bygdeungdomslag. Sven Harald har nå gått ut av styret.  

Ny representant til styret i ABK kommer. 

c) Norges Bygdekvinnelag. Innspill til politiske plattform sende 

Vedtak: Tas til etterretning. 

                                                                                                                 

Sak 4.3.2: Økonomi v. Bodil  

Fakturaer til lokallagene vedr betaling for deltagelse (varm lunsj) på årsmøtet er sendt ut, 

innbetalinger tikker inn. 

Loddsalget på Grøntkurset innbrakte ca 2000,-kroner som overføres til ABK sitt 

samarbeidsprosjekt, Hjelp til kvinner i Guatemala som driver småskala jordbruk. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 5.3.22: Sonerunden 

Styret ble informert om mange fyldige og gode årsplaner fra lokallagene. 

Vedtak: Informasjon tas til orientering. 
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Sak 6.3.22: Informasjon fra «Grøntkurset» på Jessheim 2. mars v Kari og Marit  

Svært vellykket kurskveld! 40 deltakere lærte om dyrking av grønnsaker på økologisk vis.  

Kursholder Monica Bang. Takk til Ullensaker bygdekvinnelag som bisto oss med arrangementet.  

Møtet er grundig omtalt på hjemmesiden vår.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

Sak 7.3.22: Distriktsårsmøtet 12. mars 2022. Siste hånd på verket. 

Kontakten med vertskapslaga har vært god, og så langt er alt klart. 

Marit, Gro og Bodil møtes på Bøndernes Hus i Enebakk på fredag ettermiddag 11. mars for å gå 

gjennom de siste forberedelsene.  

Årsmeldinga ble superfin! Takk til de som har hatt ansvaret! Den blir ikke trykket opp, men er 

lagt ut på hjemmesiden som «foreløpig årsmelding», i tillegg til at den er sendt digitalt til 

lokallagene.  

Gjennomgang av arbeidsfordelingsplanen, huskeliste og kjøreplan. 

Prisutdelinger :  

• Gro: har ansvar for byggprisen (oppskrifter på retter av bygg), premie kr. 1000,- som blir 

satt inn på konto. Rose m/ kort blir overrakt.  Unge bygdekvinner (Oslo), premie er ABK-

dama. 

• Kari: har ansvaret for Best i vekst (Nittedal og Hakadal), premie ABK-dame. 

• Marit: takker styremedlemmer som går av. 

Vedtak: Årsmøtet er grundig gjennomarbeidet og forberedt. Arbeidsoppgavene er fordelt. 

 

Sak 8.3.22: Konstituerende styremøte 

Møtet er berammet til 21. mars. Gamle og nye styremedlemmer blir innkalt. 

Agenda: Presentasjon av alle. Bli kjent, utveksle erfaringer. Litt om arbeidsplanen. Spørsmål og 

svar. God pause der styremedlemmene kan snakke sammen.  

I innkallingen skal det skisseres hvilke roller som er ledige og skal besettes i det nye styret.  

Vedtak: Styremøte blir på Landbrukets Hus 21.mars kl.17.00 

 

Sak 9.3.22: Eventuelt.  Ingen saker var meldt inn.   

 

Liv Østeng Halvorsrud – stedfortredende sekretær 


