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PROTOKOLL STYREMØTE 5 2022 

Tid: Onsdag 6.april kl. 20.00-21.00        

Sted: Teams 

 

 

Til stede: Marit Helene Lund, Margrethe Henden Aaraas, Liv Østeng Halvorsrud, Trude Skage 

Andersen, Christin Retvedt, Kate Nørve, Maren Kjølberg  og Helge Aas, Akershus Bondelag og 

Live Grøndahl, Akershus Bygdeungdomslag.   

 

Sak 1.5.22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2.5.22: Godkjenning av styreprotokoll 4 2022 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3.5.22:  Verdens kuleste dag 

Saken ble tatt opp på styremøtet 4 2022 (den 21. mars) uten at vedtak ble fattet. Ny informasjon 

er innhentet fra Sparebankstiftelsen ved Marcus Christensen den 22. mars 2022.  

Leder Marit orienterte om hvilke forventninger som rettes til de som deltar, bl.a. hvilke ressurser 

man bør legge i arrangementet og hvilke gjenytelser man mottar, som er kr 1.500,- per deltaker. 

Det er lagt opp til flere felles planleggingsmøter for de som ønsker å delta.  

Maren fortalte at lokallaget i Oslo ikke ønsker å delta, de vil arbeide med planen de allerede har 

lagt. Hun sa også at 4H er positive til samarbeid, men er usikre på hva hvilke aktiviteter som er 

mulige å gjennomføre. Flere uttrykte at arrangementet er stort og at det krever betydelig innsats 

fra distriktslaget. Det er positivt at vi blir synlige som distriktslag i en slik sammenheng, men 

samtidig har vi ansvar for å prioritere arbeidet for bygdekvinnene i Akershus. Lagene i distriktet 

blir ut over våren oppfordret til å delta på de lokale Åpen Gård-arrangementene. Det blir en stor 

dugnad og en god arena for å markedsføre arbeidet til bygdekvinnelagene.  

Vedtak: Vi takker nei til å delta på Verdens kuleste dag i Oslo den første helga i september 

2022. Marit sender tilbakemelding til Marcus Christensen i Sparebankstiftelsen.  
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Sak 4.5.22: Landsmøtet i Bergen 10. – 11. juni  

Hilde Olstad leder i Gjerdrum Bygdekvinnelag ble valg som delegat til landsmøtet. Distriktsleder 

plikter å delta og i tillegg kan tre av våre styremedlemmer delta. Landsmøtet holdes hver annet 

år. Hvem har anledning til å bli med? 

Vedtak: Følgende sier ja til delta: Leder Marit og Christin. Hilde Olstad er allerede valgt delegat 

av årsmøtet den 12.mars. Marit får mandat til å forespørre ytterligere to personer til å representer 

fra Akershus Bygdekvinnelag.  

 

Sak 5.5.22: Sluttføring av sak fra styremøte 4. Konstituering av styret  

Leder: Marit 

Nestleder: Liv 

Sekretær: Margrethe 

Kasserer: Kate 

Styremedlem: Christin 

Styremedlem: Maren 

1.vara: Trude 

Bondelaget: Helge Aas 

Bygdeungdomslaget: Live Grøndahl 

 

Soneledere til tre soner: 

Sone 1, Enebakk, Frogn, Kråkstad, Ski, Vestby og Ås: Her var både Maren og Christin 

interessert. Marit foreslo loddtrekning og resultatet ble Maren som leder for sone 1.  

Sone 2, Asker, Bærum, Lørenskog, Nittedal og Hakadal, Oslo og Rælingen. Christin sa ja til å 

bli leder for sone 2.  

Sone 3, Aurskog-Høland, Blaker, Gansdalen, Skedsmo og Sørum: Liv. 

Sone 4, Eidsvoll, Gjerdrum. Nannestad, Nes, Ullensaker og Østre Udnes: Kate. 

Representant fra ABK i Akershus Bondelag: Marit. 

Representant fra ABK i Akershus Bygdeungdomslag er Christin. Kate er vara.   

Vedtak: Styret valgte ved loddtrekning Maren som leder for sone 1. Da blir Christin leder for 

sone 2 og Kate leder for sone 4.  
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Sak 6.5.22: Orienteringssaker 

- Det blir arrangert distriktsledersamling i Oslo 22. og 23. april. Marit fortalte at hun skal 

holde et kort foredrag om hvordan distriktslaget (styret) ser på seg selv som et regionalt 

ledd og hvordan det ser på sitt oppdrag.  

 

- Neste styremøte holdes 9.mai i Landbrukets Hus. Liv tar med enkel kveldsmat.  

 

- Vi møtes til Sommeravslutning 13. juni hos Liv i Blaker.  

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

Sekretær   

Margrethe Henden Aaraas  

 

 


