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PROTOKOLL 
 

Akershus Bygdeungdomslag sitt 79. ordinære årsmøte 
 
 
 

Sted:      Frogner Grendehus, Sørum  

Dato:      17.02.18 

Protokollførere:    Frøydis Lystad og Aurora Halvorsrud  

 

Møtet ble ledet av ordfører Eline Stokstad Oserud  

 

Sak 1   Åpning  

Ordfører, Eline Stokstad Oserud ønsket velkommen til det 79. årsmøte i Akershus 
Bygdeungdomslag og gikk gjennom praktisk opplysninger rundt gjennomføringen av 
årsmøte.  
 
Lokallagsleder i Sørum Bygdeungdomslag, Ole Kristian Sæther åpner årsmøte og ønsker 
velkommen til Frogner Grendehus og Sørum kommune.  
 
Ordfører i Sørum, Marianne Grimstad Hansen, ønsker velkommen til Sørum og Frogner. 
Ordføreren tar opp viktige temaer og påpeker viktigheten av at ungdommen engasjerer seg i 
organisasjonslivet og politikk.    
 
Årsmøtet sang NBUs oppsang.  
 
Eline Stokstad Oserud leser NBUs formålsparagraf.  
 
 
Vedtak: Ordfører erklærte det 79. årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag for åpnet 
Votering: Vedtatt  
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Sak 2   Navneopprop  

Organisatorisk nestleder Kjersti Bogstad foretok oppropet.  

Vedtak: Det møter 50 utsendinger med stemmerett på det 79. ordinære årsmøte i Akershus 

Bygdeungdomslag. I tillegg møter det 6 observatører som har tale- og forslagsrett, men ikke 

stemmerett. Endelig navneliste blir vedlagt protokollen.  

Votering: Vedtatt  

Sak 3   Godkjenning av innkalling og saksliste  

Årsmøtet ble kalt inn etter vedtektene § 2.4 Bokstav A 

 

Feil i saksliste: 17.18 og 18.18 (feil nummerering)  16.18 og 17.18 er riktig saksnummer  

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes som gjeldene for det 79. ordinære årsmøte i 

Akershus Bygdeungdomslag  

Votering: Vedtatt  

 

 

Sak 4   Åpent eller lukket møte  

 
Vedtak: Det 79. ordinære årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag blir holdt som åpent, med 

mulighet for å lukke møtet dersom årsmøtet ønsker det.  

Votering: Vedtatt 

 

Sak 5  Valg av to referenter  

Vedtak: Frøydis Lystad (Sørum BU) og Aurora Halvorsrud (Sørum BU) velges til føre 

protokoll.  

Votering: Vedtatt  

 
 

Sak 6  Valg av to representanter til å underskrive protokollen  

 
Vedtak: Delegat Håkon Bjørnholt (Skedsmo Bygdeungdomslag) og Helga Wærstad 

Norum (Ås Bygdeungdomslag) velges til å undertegne protokollen sammen med ordfører.  

Votering: Vedtatt 
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Sak 7   Leders tale  

Leder i Akershus Bygdeungdomslag, Jorunn Bogstad holdt leders tale.  

 
Lederen ser tilbake på året som har gått, hvor det ble gjort endringer i fylkesstyret halvveis i 
styreåret. I året som har gått har det vært medlemsvekst i Akershus til tross for nedgang i 
Norges Bygdeungdomslag. Jorunn påpeker at de store lokallagene vokser, og de små sliter 
med å holde følge. Hun oppfordrer til å arrangere flere arrangementer og medlemspleie.  
 
Lederen la også vekt på følgende temaer:  
 

• Oppfordrer til aktivitet og til å søke LS-fondet som må brukes opp innen 2021  

• Si ja til tillitsverv, og spesielt gutta! Viktig at Bygdeungdomslaget ikke blir en 

organisasjon for ungdom, styrt av jenter.  

• ABU et av de største fylkeslagene på Landsstevne – oppfordrer flere til å delta på 

tevlinger og møte opp under premieutdeling. Hva skal til for oppmøte i miljøtorget 

før konserter? Skal vi fortsette å sette opp ABU hallen, til tross for at ingen bruker 

den? 

• Politikk (3. rullebane på Gardemoen, endringer på Hvam vgs.) – oppfordring til 

engasjement 

• NBU høstarrangement 2019 arrangeres i Akershus. Her trengs det folk til nemndene.  

• I 2020 blir ABU 80 år. Hvordan skal feiring markeres?  

• Oppfordrer til deltagelse på årsmøtet     

 

Vedtak: Leders tale, med påfølgende debatt tas til orientering.  

Votering: Vedtatt enstemmig  

 

Sak 8   Årsmelding 2017 

Leder i ABU, Jorunn Bogstad, la fram årsmeldingen for Akershus Bygdeungdomslag. 

Resterende styremedlemmer la fram årsmeldinger fra sine nemnder.  

 

Følgende hadde ordet i saken:  

Debattert i generaldebatt  

 

Språkendring – 5 Andrea Skovseth 

Side 4, avsnitt 4: Furukollen feriehjem endres til Tine hytta, Kinnåsen i Ås. 

 

Språkendring – 52 Helga Wærstad Norum 

side 5, avsnitt 5, linje 4: ordet stak endres til stakk  

side 13, avsnitt 2, linje 4: ordet vips endres til vipps  
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side 14, avsnitt 3, linje 3: punktum endres til komma etter ordet vårdagen.  

side 16, avsnitt 2, linje 1: dra endres til dro 

side 17, avsnitt 2, linje 1 og 2: måltall endres fra 924 til 921 og medlemstall endres fra 

914 til 911.  

Språkendring – 5 Andrea Skovseth 
side 4, avsnitt 4, setning 2: … arrangerte fylkesmesterskap i motorsag og vill villmark  

 
Vedtak: Den framlagte årsmeldinga for 2017 vedtas med de redaksjonelle endringer som 

kom frem i møtet.  

 

Votering: Vedtatt  

 

Sak 9  Regnskap for 2017 

Økonomiansvarlig i ABU, Anne Margrethe Elton, la fram resultatregnskapet, balansen og 

revisjonsberetning for 2017. 

 
Følgende hadde ordet i saken: 
Debattert i generaldebatt  
 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskapet for 2017.  

Votering: Vedtatt  

 

Sak 10  Budsjett for 2018  

Økonomiansvarlig i ABU, Anne Margrethe Elton, la fram saken for årsmøtet  
 

Følgende hadde ordet i saken:  

Ingen tegnet seg  

 

Vedtak: Budsjett for 2018 vedtas med endringer som kom i møtet.  

Votering: Vedtatt  

 

Sak 11  Arbeidsplan  

 

Aktivitet- og kulturleder i ABU, Anne Hjørnegård Bjerke la frem arbeidsplanen  

 

Følgende hadde ordet i saken:  

 

38 Liv Klever  

• Oppfordrer alle til å møte opp på fest i Skedsmo.   
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39 Ole Kristian Sæther  

• Ny dato for bilrebus i Sørum 28. april 

• Akearrangement 2. mars 

R 8 Louise Wethal  
• Den ligger ute.   

19 Aksel Engebretsen  

• Oscarsborg 10.juni i Frogn og Nesodden  

• Viktig at veteraner kommer til Nit/Hak i helga. 

R 8 – Louise Wethal  

• Skriver ned det som sies   

49 Sissel Strøm  
• Vestby kommer med ny dato for tevlingskurs i mars  

33 Markus Slommerud  
• Oppfordrer til alle å komme på veteranfest. 

R 10 Jorunn Henriksen  
• Hvor gamle er veteraner? 

SR 33 Markus Slommerud 
• Ingen øvre grense. 18 års aldersgrense  

• Ønsker å samle alle aldersgrupper  

 
7 Hjalmar Nordby  

• Vinterstevnet var ikke nevnt. Aurskog-Høland BU er arrangører.  Dato kommer    

Vedtak: Årsmøtet tar arbeidsplanen for 2018 til orientering  

Votering: Vedtatt  

 

 

 

Sak 12 Generaldebatt  

 
Del 1 
Følgende hadde ordet i generaldebatten: 
  
10 Jorun Henriksen  

• Er støttemedlem, og oppfordrer andre til også å bli dette. 

• Oppfordrer til samarbeid for en sterkere stemme  

• Roser BU – gøy, organiserte, gode samfunnsborgere osv. 

• Oppfordrer til videre deltagelse i Bondelaget, Bygdekvinnelaget og vise 

engasjement      
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25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen  
• Store lokallag større, mindre sliter. Har ABU tenkt på løsning til forbedring? 

Eller ha andre forslag 

26 Maja Aas 
• Takk for en god leders tale  

• Oppfordrer alle til å si ja til verv  

• Tips: hjemmesiden til NBU er vanskelig på mobil – bla ned til fullversjon og 

hjemmesiden vises slik som på internett.  

52 Helga Wærstad Norum 
• Språklige endringsforslag 

R 7 Hjalmar Nordby 
▪ Endelige tall var ikke tilgjengelig. Tok utgangspunkt i medlemslistene, 

ikke tall fra NBU (disse var ulike).    

5 Andrea Skovseth  
• Bakgrunn for språklige endringer: vill villmark ble ikke arrangert. 

Nemndshelga ble gjennomført på Tine hytta.   

 

25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen 
• Bruk av ABU hall på Landsstevnet. Bør ha strøm tilgjengelig slik at det kan 

spilles musikk i hallen.  

R6 Anne Bjerke  
▪ Var musikk i hallen. Strømmen slokkes i leieren når det er store 

konserter. Får ikke gjort noe med dette 

• SR25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen 

▪ Midt på dagen. Ledning må ikke ligge i låst kasse  

 
9 Eli Berven  

• Bra leders tale! Anbefaler alle å takke ja til tillitsverv  

• Hilser fra Bondelaget. Bygdeungdommer viser engasjement i politikken og 

stiller opp ved siden av Bondelaget. Dette settes stor pris på.  

• Gjensidige styrerepresentasjoner – lærer hva som tenkes om framtida og det 

er veldig givende. Viktig å fortsette med dette, og på denne måten følge med og 

støtte hverandre. 3. rullebane og Hvam vgs. er viktige saker nå og videre. 

• Takker for godt samarbeid i året som har gått.  

 
39 Ole Kristian Sæther  

• Stiller spørsmål ved regnskapet. Dyr lagerleie i budsjettet. Stiller også 

spørsmåls ved størrelsen på egenkapitalen – er dette en post som er for stor? 

 

R4 Anne Margrethe Elton 
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▪ Lagerkostnaden er høy fordi det er ønskelig å samles alle eiendeler på 

samme sted. 

▪ Påpeker viktigheten med å ha egenkapital. Ikke samme 

inntektsmuligheter i fylkeslag som lokallag. Lokallagene får penger 

gjennom Landsstevnefondet. 

SR39 Ole Kristian Sæther 

▪ Det er kriterier til hva LS fondet kan brukes til, kan ikke brukes til alt. 

Hvorfor skal det være overskudd når den skal drives i null? 

E Maren Clason  
• Er leder for HK til Høstarrangementet 2019, og takker for tilliten.   

• Presenterte komiteen:  

Ole Kristian Sæther – vakt og mannskap  

Louise Wethal– info  

Anne Bjerke – vertskap  

Jorunn Bogstad – forpleining  

Martin Johnsbråthen – økonomi 

Hege Sørby – aktivitet 

Sondre klaseie – tevling 

Magne Kverneng – teknisk  

• Det vil etter hvert trenges folk i nemdene  

• Ønsker forslag til band fra samtlige årsmøtedelegater 

    

25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen 
• ABU bør ha en buffer i form av egenkapital. 

• Store mengder penger forsvinner fort til forslag som vedtas. Bare se på sak 14 

 

4 Anne Margrethe Elton  
• Egenkapitalen er det årsmøtet som bestemmer. ABU har ikke samme mulighet 

til å tjene penger som lokallag. Alt går litt i minus. Budsjetterer med minus. Får 

mer penger inn enn forventet. Er litt nøkterne.  

• Sommerstevnet er inntektskilde, men må også dekke et eventuelt underskudd.  

• Formuler bedre slik at det går under aktivitet i LS- fondet  

 

1 Jorunn Bogstad 
• LS fondet – opplesning av kriterier. 2021 er siste år man kan søke – resten 

fordeles etter medlemstallet i lokallaget. Lite som kreves i søknaden. Alle 

oppfordres til å søke mer.   

 

1 Jorunn Bogstad  
• Oppsummering av generaldebatten:  

• Takker Jorunn for hilsning fra Akershus Bygdekvinnelag  
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• Lasse: Det blir tilrettelagt med kursing mtp verving. Ansvaret ligger hos 

lokallaget.  

• Maja: Gode innspill  

• Lasse: Hallen har strøm på dagtid. Opplegg på kveld (vors) – da er det strøm 

og musikk + på nachspiel etter konsertene i hovedteltet er slutt. 

• Eli: Takk for hilsning fra Akershus Bondelag  

• Ole Kristian – Takk for gode spørsmål  

 
Del 2 
1 Jorunn Bogstad 

• Stas med noen fra ABU i sentralstyret  

• Kom med navn til valgkomiteen  

  
5 Andrea Skovseth  

• Minner om nettsiden nbu.no/akershus. Bra tevlingsbit med resultatlister fra fylke og 

sentrale tevlinger. Osteleksikon med oster fra Tine (refunderes).  

39 Ole Kristian Sæther  
• Hva skal man gjøre med medlemmer på festen etterpå? Har ikke medlemslister for 

det nye året.  

33 Markus Slommerud  
• Har sjekket Finn.no for lagringsplass. Brakkerigger kan kjøpes for 15.000 kroner. 

Denne kan vare opptil 20 år. Finn eventuelt et sted der man kan lagre en slik.  

 

R25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen 

• Vanskelig å finne plass til nåværende container fra før  

• SR 33 Markus Slommerud  

• Tenkte å samle alt i en litt større container. Koster ikke mye å sette inne en 

liten varmevifte.  

7 Hjalmar Nordby  
• Folk i ABU hallen på Landsstevnet. Til tider dårlig oppmøte, men uten denne er det 

ingen ting igjen. Vi må møte opp når det er noe der. Årsmøte må være flinkere til å 

dra men alle inn i hallen. Bør være krav om å være i hallen mellom premieutdeling og 

konserter. 

• Utfordring med små lokallag: uten aktivitet får vi ikke medlemmer. De store har 

tradisjonelle fester – dette krever penger, men det kan søkes hos LS fondet.  

 

R19 Aksel Engebretsen  

• Enig med Hjalmar. Positiv utvikling med ABU hallen. Spilleliste bør revideres.  

 

R39 Ole Kristian Sæther  
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• Drøyt å kreve at folk skal være i ABU hallen 

  

SR7- Hjalmar Nordby 

• Ingen direkte krav. Hvis vi som er her møter opp, vil det øke aktiviteten 

betraktelig.  

25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen 
• Ikke plass til tevlingsutstyr i ABU hallen  

• Medlemsantall – priser settes opp på fester. Nannestad gjorde drastiske tiltak for 

flere medlemmer ved at de gikk ned på pris på fest. Dette gjorde at de gikk i minus 

per nye medlem. Har nå gått opp i pris på fest og fått flere deltagere, og mindre 

fortjeneste per deltager.  

 

R 7 Hjalmar Nordby  

• Lagerplass: ABU container er ikke bare lager men flyttes til LS for å få men det 

som trengs. Alt kan derfor ikke lagres sammen i denne, da alt ikke trengs på 

LS, og det må være plass til å frakte den på lastebil.  

23 Cecilie Sigvartsen  
• Når skal LS være i Akershus neste gang?  

1 Jorunn Bogstad  
• Oppsummering av generaldebatten  

• Takk for god debatt  

• Container og lager – avfeie container som et lager. Lager trengs ikke å fraktes 

rundt.  

• LS neste gang: må søke. HA krever mye folk, så det vi gå noen år etter dette. Vil 

ikke søke de to første årene.  

  
Vedtak: Årsmøtet tar generaldebatten til etterretning 

 

Votering: Vedtatt  

 

Sak 13  Uttale   

 
13. 1 Fra fylkesstyret: strengere håndheving av konsesjonsloven  
 
Bygdepolitisk nestleder i ABU, Gulbrand Romsaas la fram uttalen.  
 
Følgende hadde ordet i saken: 
 
26 Maja Aas  

• God uttale og aktuell uttale. Synes den skal vedtas  
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38 Liv Klever  
• Bra uttalelse. Mang ei BU’er skal kjøpe/overta gård – kjempeaktuelt at 

konsesjonsloven overholdes. Mulighet til å drive landbruk uten å bli gjelsslave 

 
Vedtak: Årsmøtet vedtar den fremlagte uttalen og sender den til aktuelle medier.  

 

Votering: Vedtatt  

 

Sak 14 Innkomne saker   

 
14.1  Fra fylkesstyret: Revidering av ordensreglement til sommerstevne  

Aktivitet- og kulturleder i ABU, Anne Hjørnegård Bjerke la fram saken  

 

Følgende hadde ordet i saken:  

Ingen tegnet seg  

 

Vedtak: Årsmøte vedtar revideringen av ordensreglementet fra og med sommerstevne 2018 

 

Votering: Vedtatt  

 
14.2  Fra fylkesstyret: Arrangementsfordeling 

Aktivitet- og kulturleder i ABU, Anne Hjørnegård Bjerke la fram saken  

 

Følgende hadde ordet i saken:  

 

39 Ole Kristian Sæther 

• Bekrefter sommerstevnet i Sørum  

• Lite tid og krefter til å arrangere egne arrangement ved to store i løpet av ett år.   

E Maren Clason 
• Nes BU og 4H har to store arrangement samme år – uheldig da en brukes opp alle 

dugnadsfolk. Si ifra hvis du ser dette skjer!  

44 Kristine Tveit  

• Bekrefter vårarrangement i Ullensaker  

36 Håkon Bjørnholt 
• Bekrefter vinterstevnet i Skedsmo   

33 Markus Slommerud  

• Bekrefter Årsmøtet i Nittedal/Hakadal  

30 Andreas Jensen 
• Bekrefter Stihl-cup i Nes 2020   
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Vedtak: Den framlagte arrangementsfordelingen for 2018 vedtas 

  

Votering: Vedtatt  

 
14.3  Fra fylkesstyret: Medlemsutvikling  
ABUs nybrottsleder, Hjalmar Nordby la fram saken  
 
Lokallagene sine måltall er som følger:  

 Aurskog – Høland Bygdeungdomslag, 100 

 Christiania Bygdeungdomslag, 25 

 Eidsvoll Bygdeungdomslag, 80 

 Frogn og Nesodden Bygdeungdomslag, 25  

 Gjerdrum Bygdeungdomslag, 20 

 Hurdal Bygdeungdomslag, 35 

 Kråkstad/Ski Bygdeungdomslag, 55 

 Nannestad Bygdeungdomslag, 120 

 Nes Bygdeungdomslag, 120 

 Nittedal/Hakadal, 35 

 Skedsmo Bygdeungdomslag, 45 

 Sørum Bygdeungdomslag, 140 

 Ullensaker Bygdeungdomslag, 120 

 Vestby Bygdeungdomslag, 45 

 Ås Bygdeungdomslag, 50 

 
Følgende hadde ordet i saken:  

Ingen tegnet seg  

 

Vedtak: Årsmøte i Akershus Bygdeungdomslag vedtar 1015 som ABUs måltall i 2018 

 

Votering: Vedtatt  

 
 
14.4 Fra tevlingsnemnda: Innkjøp av utstyr til motorsagtevlinger  
Tevlingsleder i ABU, Andrea Skovseth la fram saken.  
 
Følgende hadde ordet i saken: 
 
25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen  

• Oppfordrer årsmøtet til å følge forslaget til fylkesstyret.  

• Et lager skal være åpent for alle. Kan derfor ikke være hjemme hos enkeltpersoner. 

Mener de som vil satse bør ha eget utstyr selv. 

39 Ole Kristian Sæther 
• Oppklarende til tevlingsleder: 15 000 per linje 

• Lagerleie – For å få dette til en grei pris kan en samkjøre med lagring av ABU hallen  
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• Skal være aktiv tevling – stort potensiale i motorsag  

• Lokallag har slitt med å få tak i utstyr  

• 30. 000 for utstyr er dyrt. Forslag – bruk Jessheim vgs. til å sveise/lage bukker, hvor 

ABU betaler for materialer.  

• Fylkeslag bør går til innkjøp fordi det blir mye press for lokallag som har utstyret 

• Har mye penger på konto / LS- fondet kan kanskje brukes?  

• Er muligheter for å få ned prisen, men ABU bør betale for dette utstyret 

 

R25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen  

• Lagerlokale. Bør ha tørt, isolert. Koster derfor en del  

• Ikke ett lokallag skal ordne utstyr. Enkeltpersoner kan leie ut til lokallag.  

SR39 Ole Kristian Sæther 

• Trenger ikke isolert lokale. Godt ventilert låve passer fint.  

38 Liv Klever  
• Skedsmo arrangerte Stihl cup i sommer. Vanskelig å arrangere for lokallag med lite 

penger. Man er pålagt å arrangere fra ABU to ganger i året.  

• Trenger en del utstyr. Lette mange steder for å finne alt utstyr – dette er vanskelig om 

man har et lite nettverk. Lettere å ha ett lager der man kan hente alt. Er det dette er 

det også enklere å arrangere tevlingskurs. 

• ABU bør betale 

 
R25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen 

• Spør tevlingsleder hvem som skal kontaktes 

 

SR38 Liv Klever 

• Det er ikke så lett. Tevlingsleder kan ha forslag på navn, men det kreves 

fortsatt en lang ringerunde. Vanskelig å gjennomføre.  

33 Markus Slommerud  
• Jobber med sveising. Kan lage dette ganske mye billigere og få en god pris på 

materialer. Kan kontaktes for laging om dette blir aktuelt.  

23 Cecilie Sigvartsen 
•  Vil at en skal gå til innkjøp av utstyr  

• Skulle ha tevlingskurs – ble avlyst 

• Ville delta på kurs, men hadde ikke utstyr  

 

R 25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen  

• Saken omhandler materialer til å gjennomføre tevling, ikke utstyr.  

3 Gulbrand Romsaas  
• Uenig med fylkesstyret.  

• Enig med Liv. Har vært med å arrangere Stihl cup – dro langt til flere for å få tak i 

utstyr.  
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• Legges det til rette for å ha tevling og kurs – tevles det mer i motorsag  

• Minilager på Kløfta 1500 i måneden gir 25 m3 – plass til å lagre arkiv og 

motorsagutstyr.  

• Ikke så mye administrasjon med kodelås på lagret. Kan endres til en hver tid. 

 

R5 Andrea Skovseth 

• Dårlig planlegging ved arrangering av tevlinger. Begynner man før er det 

enklere å samle alt utstyr.   

• R1 Jorunn Bogstad   

• Hvis det går gjennom – hvem skal passe på å ha oversikt over hvor og hvem 

som har utstyret? Ting forsvinner når det blir lånt bort  

7 Hjalmar Nordby 
• Billigere lager til bukkene. Skal ha ett felles lager. Anlegget trenger frostfritt lager. 

• Skal man bli god trenger mer trening enn kurs innimellom. Mye jobb å låne og levere 

og hente hjem.  

19 Aksel Engebretsen  
• Vinterstevnet 2017. Slet med å finne hva som trengs. Tevlingsleder kan ikke sette seg 

inn i alt, og hadde ikke det når det skulle arrangeres.  

• Anskaffelse av stokker var det verste. Leide dette fra et Bygdeungdomslag i Buskerud.  

• Hvor lagres ABU anlegget nå? Kan dette lagres i container for å sette ned langsiktig 

lagringskostnad?  
• 2% hvordan skal den økes? – må lage vaner, også internt (ABU mesterskap).  

• Angående at ting forsvinner, kan det opprettes et eget verv/oppgave for 

materialansvarlig i fylkesstyret? 

• Positiv til Markus og Jessheim vgs. forslag. Trenger ikke koste 30 000 kroner 

 

R1 Jorunn Bogstad  

• Anlegget ble lagret hos Anne Margrethe frem til det ble minusgrader. Nå står 

det i fjøset på Randby, noe som ikke er en permanent løsning. Jobber med å 

finne lokale hvor alt kan lagres. Per dags dato er ABU sitt lager i er en fuktig 

kjeller på Grønt Fagsenter.  

 

R25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen 

• ABU skal ikke kjøpe inn stokker, er ikke dette det er snakk om i saken. 

5 Andrea Skovseth 
• Skal ikke brukes av privatpersoner, men av lokallag.  

• Forslag til hvor man kan kjøpe stokker ligger ute på hjemmesiden  

• Ikke forslag om å kjøpe motorsag og verneutstyr, men materiale for å gjennomføre 

motorsagtevling.  

E Maren Clason  
• Frivillige arrangementer, ikke pålagt av fylket  
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• Søk LS fondet til å kjøpe stokker  

38 Liv Klever  
• Endringsforslag kommer  

• Rart å argumentere med at bare 2 % av ABUs medlemmer tevler. Målet burde være å 

øke prosenten. Legg til rette ved å ha utstyr tilgjengelig. Til andre tevlinger er mye 

utstyr tilgjengelig, f.eks. tevlingsfat. 

• Ha utstyr i riktig dimensjoner hos ABU  

• Lager skal leies uansett. Bør kunne romme også dette  

 

R25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen 

• Flere bør delta  

• Hvor mange deltar på kurs? Nesten ingen deltar. Det arrangeres kurs jevnlig, 

men blir avlyst på grunn av liten deltagelse.  

 

R4 Anne Margrethe Elton  

• Hvor mange vil begynne å gå på kurs som ikke gjør det nå hvis utstyret kjøpes 

inn?  

• Lagret må bli noe større, og lager leies ut etter kvadratmeterpris.  

 

SR38 Liv Klever 

• Dumt med håndsopprekning. Det er ikke bare vi på årsmøtet som skal tevle, 

men medlemmene i lokallagene. Årsmøtedelegatene representerer resten av 

medlemsmassen i lokallagene.  

25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen 
• Budsjettert med minus neste år. Dette øker.  

• Lokallag bør bli flinkere til å få med medlemmene på kursene som allerede 

arrangeres. 

 

R19 Aksel Engebretsen  

• Overskudd i fjor. Har råd til innkjøp 

  

SR 25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen 

• Gi det til lokallagene. Disse kan søke LS fondet om penger til å lage dette, det 

kan ikke ABU 

39 Ole Kristian Sæther  
• Fremmer forslag til vedtak i saken. Ønsker tilbakemelding/innspill på dette 

 

R7 Hjalmar Nordby 

• Årsmøtet bør stå bak det  

 

SR39 Ole Kristian Sæther  

• ABUs årsmøtet skal vedta saken 
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23 Cecilie Sigvartsen 
• Noe utstyr kan være greit å ha – hansker og hjelmer. 

• Kjøpe flere stokker når det trengs  

• Forsvinner ting – ha bot hvis noe blir borte/ødelagt  

 

R 5- Andrea Skovseth  

• Lokallag kjøper stokker. Dette er ferskvare og kan ikke ligge på lager. 

• Må ha skriftlig forslag på hansker og hjelmer   

1 Jorunn Bogstad  
• Hvor mye er tevlingsavgift – denne må økes hvis det er for dyrt å arrangere.  

• Har utstyr til få tevlinger. Fat er sponset fra Nortura. Har ikke tevlingsutstyr til noen 

andre tevlinger 

5 Andrea Skovseth  
• Nye priser på tevlinger ble vedtatt under fjorårets årsmøte. Dette dekker noe av 

kostnaden. Nes BU eier mye utstyr, og det er ikke mange av medlemmene vet det. Blir 

ikke mer kurs selv om de eier mye utstyr.  

 
49 Sissel Strøm  

• Mye penger å bruke på liten medlemsmasse. Bedre at det kommer forslag på at 

fylkesstyre skal ha det klart hva som trengs og hvor man kan få det – oversikt som 

man kan få. 

• Åpent motorsagmiljø. 

• Vanskelig og krevende tevling- tviler på at mange fra ABU begynner om en går til 

innkjøp av utstyret. 

 

R1 Jorunn Bogstad 

• Ingen andre fylkeslag har det sånn. De som satser har eget utstyr. Må stå for 

utgifter selv hvis man vil bli god.  

 

R19 Aksel Engebretsen  

• Skal leies ut. Utstyr ligger klart i komplett form  

 

SR49 Sissel Strøm  

• Kan søke LS fond hvis man skal arrangere. Dette dekker ganske mye + avgift 

for tevlere.  

  
 
43 Henrikke Raasok  

• Kan fylkesstyret inngå en avtale med noen som har utstyret slik at det er enklere for 

lokallaga når de skal arrangere? 

 

R4 Anne Margrethe Elton   
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• Billigere enn forslaget. Må ha en sum inn i budsjettet i år.  

 

R25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen 

 
Nytt forslag fra Gulbrand (maks pris, går det under går styret til innkjøp) 
39 Ole Kristian Sæther  

• Godt forslag  

19 Aksel Engebretsen  
• Ønskes det skal legges til at ABU anlegget skal lagres samme sted  

38 Liv Klever  
• Godt forslag. Oppfordret til å stemme på dette  

 
Fylkesstyrets forslag til vedtak: Akershus Bygdeungdomslag går ikke til anskaffelse av 

motorsagutstyr. 

 

Andre forslag:  

 

1. 19 Aksel Engebretsen:  Årsmøtet bør sette av et budsjett/maks beløpsgrense til 

innkjøp av utstyr. Det bør settes ett forslag til verv før utstyr-/materialansvarlig. 

 

Forslag fra ordstyrer at dette videresendes til fylkesstyret for vedtektsendring  

 

2. 3 Gulbrand Romsaas: Akershus BU undersøker om det kan ordnes utstyr til 2 

motorsaglinjer. Det undersøkes med bla. Jessheim vgs. Havner prisen under 15 

000 kroner går ABU til innkjøp. Lager ordnes i sammen med lager for arkiv.   

 

3. 19 Aksel Engebretsen: ABU bør stille komplett pakke for gjennomføring av 

tevling/konkurranse. Det bør settes opp faste leiepriser- ABU sørger for påfyll 

ettersom bruk . – trekkes /falt  

 

4. 39 Ole Kristian Sæther: ABU styret vedtar å kjøpe inn utstyr som trengs for to 

linjer. Kvistblokker, lodd, over- og underkappstativ, bord, plater og dommerkasse.   

Votering:  
• Oversende Aksels Engebretsen forslag 1. – sendes til fylkesstyret  forslaget falt  

blir ikke oversendt 

• Gulbrands forslag 2  35 for, 19 mot  vedtatt  

• Ole Kristians forslag setts opp mot ABU styrets forslag:  

• For å kjøpe utstyr: 29  Vedtatt  

• Støtter fylkesstyrets forslag: 21   

• Forslag 2 mot 4  

• Forslag 2 (Gulbrand): For 31 for  Vedtatt 
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• Forslag 4 (Ole Kristian): For 21   

Vedtak: Akershus BU undersøker om det kan ordnes utstyr til 2 motorsaglinjer. Det 
undersøkes med bla. Jessheim vgs. Havner prisen under 15 000 kroner går ABU til innkjøp. 
Lager ordnes i sammen med lager for arkiv.   
 
 
14.5 Fra fylkesstyret: Mesterskapsplan for ABU  

Tevlingsleder i ABU, Andrea Skovseth la fram saken. 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Ingen tegnet seg  

 

Forslag til vedtak: Blomsterdekorering blir en del av ABUs mesterskapsplan og legges til 

vårarrangementet  trekkes  

  

Vedtak: 5 Andrea Skovseth: Blomsterdekorering blir en del av ABUs mesterskapsplan fra 

2018 og legges til vårarrangementet.  

 

Votering: Vedtatt  

 

 
14.6 Fra fylkesstyret: Dameklasse TRT  
Tevlingsleder i ABU, Andrea Skovseth la fram saken. 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Ingen tegnet seg  

 

Vedtak: Forslaget om egen dameklasse i TRT vedtas fra og med vårarrangementet 2018. 

 

Votering: Vedtatt  

 
14.7 Fra fylkesstyret: Kvalifisering til presisjonskjøring med trakor lag  
Tevlingsleder i ABU, Andrea Skovseth, la fram saken. 

 

Følgende hadde ordet i saken:  

39 Ole Kristian Sæther  

• Flere konkurranser i individuell enn lag.   

• For å gjøre det enkelt, bør resultatene fra individuell TRT brukes  

 

Vedtak: Årsmøte godkjenner å bruke TRT som egen kvalifisering til presisjonskjøring med 

traktor fra og med 2018. 

 

Votering: Vedtatt  
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14.8 Fra fylkesstyret: Mål for ABU  
Organisatorisk nestleder i ABU, Kjersti Bogstad, la fram saken. 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

 

E Maren Clason  

• ABU bør være størst under deltagelse i HA 2019     

• Spørsmål til ordlyd 

• Ønsker å stryke kulepunkt 6 under tevling. Må ikke tevle på lokallagsnivå før man kan 

tevle på fylkesnivå.   

 

Vedtak: Årsmøte vedtar de reviderte målene for Akershus Bygdeungdomslag 2018-2020 

 

Endringsforslag:  

• E Maren Clason:   

Side 30: stryke kulepunkt 6 under tevling  Vedtatt  

Under aktivitet: Legg til kulepunktet "ABU skal ha størst deltagelse på NBUs 

høstarrangement 2019"  Vedtatt  

 

Votering: Vedtatt  

 
 
14.9 Fra Sørum BU: Retningslinjer for uønsket oppførsel på lokale arrangementer 
Sørum BU, ved Henrikke Raasok la fram saken. 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

1 Jorunn Bogstad  

• Forklarer fylkesstyrets forslag til vedtak  

 

Sørum BUs forslag til vedtak  

ABU lager retningslinjer for håndtering av uønsket atferd. Vi ønsker at dette skal være lett 

tilgjengelig, eksempelvis på ABU sin nettside, slik at arrangører av lokale arrangement kan få 

tilgang til disse. – trekkes  

 

 

Vedtak: Fylkesstyret lager retningslinjer for håndtering av uønsket oppførsel på lokale 

arrangementer.   

 

Votering: Vedtatt  
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14.10 Fra tevlingsnemnda: Utregning av årets tevler 
Tevlingsleder i ABU, Andrea Skovseth, la fram saken. 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Ingen tegnet seg  

 

Vedtak: Den nye utregningsoversikten vedtas med følgene poeng: 

1.plass 10 poeng  

2.plass 7 poeng 

3.plass 5 poeng  

4.plass 3 poeng  

5.plass 1 poeng  

 

Votering: Vedtatt 

 
 
 

Sak 15 Valg  

 
Organisatorisk nestleder, Kjersti Bogstad, foretok navneoppropet. Leder i valgkomiteen, 
Maren Clason, redegjorde for valgkomiteen sitt arbeid.  
 
Det ble åpnet for debatt på valgkomiteen sitt arbeid. Ingen tok ordet 
 
Maren Clason la fram valgkomiteen sin innstilling  
 
Tellekorpset bestod av Ole Vardøy og Olav Varhaug  
 
Alle kandidatene ble gitt anledning til å presentere seg.  
 
Det var 50 stemmeberettiget delegater i salen da valget startet.  
 
Valg av leder 

Valgkomiteen sin innstilling: Jorunn Bogstad (Ullensaker BU), gjenvalg ett år  
• Ingen andre kandidater meldte seg 

• Jorunn Bogstad presenterte seg 

Votering: 48 for, 2 forkastet  
Vedtak: Jorunn Bogstad valgt.  

 
Valg av organisatorisk nestleder, 1.nestleder  

Kjersti Bogstad, (Ullensaker BU). Ikke på valg  
 
Valg av bygdepolitisk nestleder, 2.nestleder  

Valgkomiteens innstillig: Maja Aas (Nannestad BU). Ny for to år  
• Ingen andre kandidater meldte seg  

• Maja Aas presenterte seg  
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Votering: 47 for, 1 blank, 2 forkastet  
Vedtak: Maja Aas valgt  

 
Valg av økonomiansvarlig 

Anne Margrethe Elton (Nannestad BU). Ikke på valg  
 
Valg av aktivitet- og kulturleder  

Valgkomiteen sin innstilling: Sissel Strøm (Vestby BU). Ny for to år.  
• Ingen andre melder seg.  

• Sissel Strøm presenterer seg  

Votering: 45 for, 3 blanke, 2 forkastet   
Vedtak: Sissel Strøm valgt.  

 
 
Tevlingsleder  

Valgkomiteen sin innstilling: Hedda Trandem (Aurskog/Høland BU). Ny for to år.  
• Ingen andre melder seg.  

• Valgkomitéen presenterer Hedda Trandem  

Votering: 46 for, 2 blanke, 2 forkastet  
Vedtak: Hedda Trandem valgt.  

 
 
Nybrottsleder  
 Hjalmar Nordby (Aurskog/Høland BU). Ikke på valg.  
 
 
Infoleder  
Valgkomiteen sin innstilling: Amalie Trandem (Aurskog/Høland BU). Supplering 1 år.  

- Ingen andre melder seg. 

- Amalie Trandem presenterer seg.  

Votering: 43 for, 5 blanke, 2 forkastet  
Vedtak: Amalie Trandem valgt.  
 
 
1.Vara  
Valgkomiteen sin innstilling: Jørgen Klaseie (Eidsvoll BU). Ny for ett år.   

- Ingen andre melder seg.  

- Valgkomiteen v/Maren Clason presenterer Jørgen Klaseie  

Votering: 46 for, 2 blanke, 2 forkastet  
Vedtak: Jørgen Klaseie valgt.  
 
Valg av 2.vara  
Valgkomitéens innstilling: Marie Tveit (Sørum BU). Ny for ett år.  

- Ingen andre meldte seg 

Vedtak: Marie Tveit valgt med akklamasjon.  
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Valg av 3. vara  
Valgkomiteens innstilling: Kristine Tveit (Ullensaker BU). Ny for ett år.  

- Ingen andre meldte seg  

Vedtak: Kristine Tveit valgt med akklamasjon.  
 
Valg av ordfører  
Valgkomiteen sin innstilling:  
Eline Stokstad Oserud (Nannestad BU). Gjenvalg ett år.  
Vara: Eli Anne Nyerrød (Nes BU). Ny for ett år.  
 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon  
 
Revisor  
Valgkomiteen sin innstilling:  
Lars Halvor Stokstad Oserud (Sørum BU). Gjenvalg to år.  
Ingrid Luke (Ullensaker BU). Gjenvalg to år.  
Vara: Louise Wethal (Ullensaker BU). Ny for ett år  
 
Vedtak: Valgt med akklamasjon.  
 
 
Valgkomite  
Leder Martin Johnsbråten (Eidsvoll BU). Ikke på valg.  
Valgkomiteen sin innstilling:  
Gulbrand Romsaas (Sørum BU). Ny for ett år.  
Andrea Skovseth (Nes BU). Ny for to år.  
 
Vedtak: Valgt med akklamasjon.  
 
 

Sak 16 Utdeling av priser  

 

16.1 Årets tevler 

 Andrea Skovseth la fram begrunnelsen og stod for tildelingen.  

 Årets tevler 2017 ble tildelt Karoline Bjørnholt  

 

16.2 Lokallagsstaffeten  

 Andrea Skovseth la fram begrunnelsen og stod for tildelingen. 

 Lokallagsstaffeten ble tildelt Nes Bygdeungdomslag.  

 

16.3 Infoprisen  

 Louise Wethal la fram begrunnelsen og stod for tildelingen.  

 Infoprisen 2017 ble tildelt Ullensaker Bygdeungdomslag.  

 

16.4 Verveprisen  
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 Hjalmar Nordby la fram begrunnelsen og stod for tildelingen.  

 Verveprisen 2017 ble tildelt Nannestad Bygdeungdomslag.  

 

16.5 Årets lokallag  

 Jorunn Bogstad la fram begrunnelse og stod for tildelingen.  

 Årets lokallag 2017 ble tildelt Nittedal/Hakadal Bygdeungdomslag.  

 
 

Sak 17 Orienteringssak  

 

17.1  Sommerstevne 2018 v/Emil Aarhus   

17.2 Norges Bygdeungdomslag v/ Olav Varhaug  

 - Totalt medlemstall har gått ned  

 - ABU har gått opp i 2017, men har også størst potensiale.  

- Vårsprell 16.-25. mars – mye aktivitet slik at flest mulig betaler 

medlemskontingenten (ønsker at alle lokallag arrangerer en aktivitet)  

- Vervekampanje i vår (4 perioder - 4 temaer – friluft, kultur, tevling, idébanken).  

- Videreutvikling digitale NBU – NBU 3.0  

- Hogg for framtida – Skogprosjekt. politikk.nbu.no  send søknad for å bli med i 

prosjektgruppe   

- Landsstevnet 2018 er i Østfold, Kalnes videregående skole 

- NBU er teknisk arrangør til VM i "World Logging Championchip"  

- Høstarrangementet er i år i Nord-Trøndelag  

- Valgkomiteen i NBU trenger tips  

17.3 NBUs Landsstevne  

17.4 Malawi-prosjektet v/ Jorunn Bogstad og Olav Varhaug   

 - NBU og Bondelaget 

 - 93.000 kroner innsamlet i 2017  

- Modellbønder som lærer videre, frøbanker, spare og lånegrupper for investering i 

jordbruk, opplæring i husdyrhold, opplæring av ungdommer  

- Lokallag kan bidra med innsamlinger/donere overskudd fra arrangement, loddsalg, 

verve givere.    

17.5  Mal for oppsetting av ABU hallen v/Anne Hjørnegård Bjerke  

 - Vedtatt ved fjorårets årsmøtet at dette skulle lages.   

 - Ligger i containeren   

17.6 NBUs Høstarrangement 2019 v/Maren Clason  

 

Vedtak: Orienteringssakene 17.1-17.6 tas til orientering.  

 

Votering: Vedtatt  
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Protokollunderskrivere  

 

 

      

 

 

      Ordfører 

     Eline Stokstad Oserud  

     
 

      
 
Helga Wærstad Norum       Håkon Bjørnholt  
 
 
 
 
 
 
     Frogner, 17.februar 2018 
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Protokoll vedlegg  

 
 
1 – navneliste  

ÅRSMØTEDELEGATER ABU 2018 
 

Nr. Navn Representant 

A Eline Stokstad Oserud  Ordstyrer 

1 Jorunn Bogstad  ABU-styret, leder 

2 Kjersti Bogstad ABU-styret, organisatorisk nestleder 

3 Gulbrand Romsaas ABU-styret, bygdepolitisk nestleder 

4 Anne Margrethe Elton ABU-styret, økonomiansvarlig  

5 Andrea Skovseth  ABU-styret, tevlingsleder 

6 Anne Hjørnegård Bjerke  ABU-styret, aktivitetsleder 

7 Hjalmar Nordby  ABU-styret, nybrottsleder 

8 Louise Wethal  ABU-styret, infoleder 

9 Eli Berven  Akershus Bondelag  

10 Jorun Henriksen  Akershus Bygdekvinnelag  

11 Amalie Trandem  Aurskog-Høland 

12 Henrikke Halvorsrud Aurskog-Høland 

13 Tormod Kogstad Aurskog-Høland 

14 Knut Tore Røthe Libråten  Aurskog-Høland 

15 Adrian Elstad Eidsvoll 

16 Birte Østby  Eidsvoll 

17 Jørgen Kårstad Eidsvoll  

18 Sivert Weiby  Eidsvoll  

19 Aksel Engebretsen  Frogn og Nesodden  

20  Jens Thorvald Engebretsen Frogn og Nesodden  

21 Sondre Svalastog  Frogn og Nesodden 

22 Inga Mørck Kråkstad/Ski 

23 Cecilie Sigvartsen Kråkstad/Ski 

24 Thea Karlsrud Kråkstad/Ski  

25 Lasse Patrick Johansen-Richardsen Nannestad 

26 Maja Aas  Nannestad  

27 Hans Anders Elton  Nannestad 

28 John Aaby  Nannestad 

29 Wibeke Fuglen Nannestad  

30 Andreas Jensen  Nes 
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31 Markus Holmøy Nes 

32 Hans-Martin Gruebekken Fjuk  Nes 

33 Markus Slommerud Nittedal/Hakadal  

34 Trine-Lise Gjødingseter Vollaug Nittedal/Hakadal  

35 Ida Marie Haug Sterud Nittedal/Hakadal  

36 Håkon Bjørnholt  Skedsmo 

37 Karoline Bjørnholt Skedsmo 

38 Liv Klever Skedsmo 

39 Ole Kristian Sæther  Sørum 

40 Ingeborg Svarstad  Sørum  

41 Marie Tveit Sørum 

42 Anniken Dølerud Laake  Sørum 

43 Henrikke Raasok Sørum 

44 Kristine Tveit Ullensaker 

45 Siri Marlén Olsen Ullensaker 

46 Juliane Hofskelrud  Ullensaker 

47 Jørgen Averstad  Ullensaker 

48 Ylva Ruud Fayen Ullensaker  

49 Sissel Strøm Vestby 

50 Anne Marte Kvarme Vestby  

51 Svend Harald Kvarme  Vestby 

52 Helga Wærstad Norum Ås 

53 Rita F. Kristiansen Ås  

54 Tina Bjørnvold Akershus Bygdeungdomslag 

   

B Olav Varhaug  Norges Bygdeungdomslag  

C Aurora Østeng Halvorsrud  Observatør  

D Frøydis Lystad  Observatør  

E Maren Clason Valgkomité  

F Martin Johnsbråthen  Valgkomité 

G Johan Blakkisrud 4H Akershus og Oslo 

 
 

                                

 


