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PROTOKOLL 
FRA ÅRSMØTE I ØSTFOLD BYGDEUNGDOMSLAG 

 

Tid:   Lørdag 8. februar 2020, kl. 09.00-16.45 

Sted:  Folkvang, Skjeberg 

Ordstyrer:  Amalie Dæhli Unnerud 

 

Møtet ble satt kl. 09.00. 

 

Sak 1 Åpning 

Årsmøtet startet med at ordstyrer Amalie Dæhli Unnerud ønsket velkommen til årsmøtet i 

Østfold Bygdeungdomslag. Deretter ønsket lokallagsleder i Sarpsborg BU, Anna Dangstorp, 

velkommen.  

Ordstyrer leste NBUs formålsparagraf. 

Ordstyrer informerte om praktiske opplysninger, stemming og tegngiving for årsmøtet.  

Årsmøtet sang NBUs oppsang.  

Vedtak: Årsmøtet ble erklært åpnet 

 

Sak 2 Navneopprop 

Navneopprop ved Ingrid Tofteberg. Andrea Hvidsten telte.  

Vedtak: Det møtte 43 stemmeberettigede, samt 3 observatører med forslags- og 

uttalelsesrett, men ikke stemmerett. 

Sak 3  Godkjenning av innkalling og saksliste  

Varsel ble sendt ut 28. desember, 6 uker før møtet. Årsmøtepapirer ble sendt 25. januar, 2 

uker før møtet. 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.  

Sak 4  Åpent eller lukket møte 

Vedtak: Østfold Bygdeungdomslags årsmøte holdes åpent, men med mulighet for å lukke 

dersom årsmøtet ønsker det.  

Sak 5  Valg av to representanter som sammen med ordfører underskriver protokollen 

Vedtak: Martha Strømnes og Tor Harald Olsen signerer protokollen sammen med ordfører.  

Sak 6  Leders tale  

Fylkesleder Ingrid Tofteberg fikk ordet. Hun nevnte i sin tale blant annet: vellykka arrangert 

sommerstevne i Spydeberg, nytt lokallag i Onsøy, bra deltakelse på sentrale tevlinger med 

gode plasseringer, rekruttering av flere tevlere, økende medlemstall, færre bygdefester med 

dårlig oppmøte, se muligheter og tenke nytt for det kommende året.   

 

Leders tale debatteres i generaldebatten. Vedtak ble utsatt til etter generaldebatten. Vedtak: 

Leders tale tas til etterretning.  

Sak 7  ØBUs årsmelding 2019 

Styrets medlemmer la frem årsmeldingene for de respektive arbeidsområder;  

Andrea Hvidsten la frem styrets virksomhet. 
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Nora Rennemo la frem lokallagenes virksomhet. 

Andrea Hvidsten la frem årsmeldingen for organisatorisk nemnd.  

Simen Aasheim Torp la frem årsmeldingen for bygdepolitisk nemnd.  

Nora Rennemo la frem årsmeldingen for aktivitet- og kulturnemnda.  

Emilie Fossum la frem årsmeldingen for informasjonsnemnda. 

Anna Dangstorp la frem årsmeldingen for lagsutviklingsnemnda.  

Maren-Helene Rud la frem årsmeldingen for økonominemnda.  

Oda Torgersbråthen la frem årsmeldingen for tevlingsnemnda.  

Ingen direkte oppklarende spørsmål til årsmeldingen. 

Det ble åpnet for at saken kunne debatteres under generaldebatten. 

Vedtak ble utsatt til etter generaldebatten. 

Vedtak: Den fremlagte årsmeldingen ble godkjent som årsmelding for Østfold 

Bygdeungdomslag 2019.  

Sak 8  Regnskap 2018  

Økonomiansvarlig Maren-Helene Rud la frem regnskapet. 

Det ble åpnet for direkte oppklarende spørsmål og debatt. Delegat nr.19 stilte spørsmål om 

hva post nr.2961 var for i regnskapet, økonomileder svarte oppklarende.   

Det ble åpnet for at saken kunne debatteres under generaldebatten. 

Vedtak ble utsatt til etter generaldebatten. 

Vedtak: Årsmøtet vedtar det framlagte og reviderte regnskapet for Østfold Bygdeungdomslag 

2019.  

Pause fra kl. 09.50 til kl. 10.05.  

 

Sak 9  Mesterskapsplan 2021-2022 

Oda Torgersbråthen la fram saken.  

Debatt; delegat nr. 19 ønsker ikke å stryke vill villmark fra mesterskapsplan. Replikk delegat 

nr 8, oppfordrer delegatene til å stemme det de vil. Delegat nr. 33 stiller seg bak innlegget til 

nr. 19. Delegat nr. 42 kommer med forslag om å opprettholde den fremlagte mesterskapsplan, 

og at den kan arrangeres om lokallaget selv ønsker, uansett hva som står på mesterskapsplan. 

Delegat nr. 8 oppklarer at lokallag kan arrangere det de vil, bare at det som står i 

mesterskapsplan må arrangeres. Delegat nr. 18 presiserer at vill villmark kan tevles av både 

jenter og gutter. Delegat nr.19 legger fram følgende endringsforslag fra Eidsberg/Hærland 

BU:  

- Kulturmønstring strykes fra mesterskapsplan. Kastet med 5 for, resterende mot.  

- ØBUM i Vill villmark blir stående. Vedtatt med 25 stemmer for, resterende mot.   

- ØBUM i quiz flyttes til vårarrangementet.  Vedtatt med 27 stemmer for, resterende 

mot.  

Vedtak: Mesterskapsplanen vedtas som ØBUs mesterskapsplan for 2021-2022 med de 

endringer som kom i møtet.  

 

Sak 10  Innkomne saker 

10 a) Fra styret: Måltall for lokal- og fylkeslag  
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Anna Dangstorp la frem saken. Det ble åpnet for debatt, og lokallagene ble bedt om å 

presentere sitt måltall fra talerstolen.  

Lokallagene sine måltall ble som følger:  

Aremark Bygdeungdomslag: 40 

Askim Bygdeungdomslag: 15 

Berg Bygdeungdomslag: 130  

Eidsberg og Hærland Bygdeungdomslag: 70  

Fredrikstad Bygdeungdomslag: 32 

Hobøl Bygdeungdomslag: 15 

Marker Bygdeungdomslag: 45 

Onsøy Bygdeungdomslag: 20 

Rakkestad/Degernes Bygdeungdomslag: 75  

Råde Bygdeungdomslag: 95 

Skiptvet Bygdeungdomslag: 45 

Sarpsborg Bygdeungdomslag: 80 

Spydeberg Bygdeungdomslag: 45 

Svinndal Bygdeungdomslag: 40 

Trøgstad Bygdeungdomslag: 55 

Vedtak: Årsmøtet i Østfold Bygdeungdomslag vedtok 802 som sitt måltall for antall 

medlemmer 31. desember 2019.  

 

10 d) Fra styret: Arrangementsfordeling  

Nora Rennemo la frem saken. Det ble åpnet for debatt. 

Følgende tok ordet: 

Delegat nr.1 informerer om hva Ø/A-kampen er og hvordan det arrangeres.  

Delegat nr. 18: Berg BU tar på seg Ø/A-kampen 2020.  

Delegat nr. 50: Svinndal BU tar på seg Ø/A-kampen 2022.  

Vedtak: Arrangementsfordelingen godkjennes med de arrangører som meldte seg i 

møte.  

 

10 c) Fra Berg BU: Kåring av «årets lokallag»  

Ragnhild Eriksen la frem saken. De stryker sitt innsendte vedtak og gir et nytt vedtak. 

Andrea Hvidsten la frem fylkesstyrets vurdering av saken.  

Det ble åpnet for debatt.  

Følgende tok ordet:  

Delegat nr.19: Eidsberg/Hærland støtter forslaget til Berg BU. Stiller spørsmålet om 

når kriteriene for årets lokallag kom. Replikk delegat nr.1: Oppklarer spørsmål om 

kriteriene som fylkesstyret bruker, utarbeidet etter årsmøte 2019. Delegat nr: 18: Føler 

lokallag ikke blir hørt av fylkesstyret, ønsker mer demokrati rundt prosessen. Delegat 

nr.51: Stiller seg bak Berg BU sitt forslag. Delegat nr.19: ønsker å vite hvem som er 

nominert og hva som ligger bak. Delegat nr 6: Oppklarer hva som ligger bak hvem 

som er nominert, at det er vanskelig for lokallagsstyrer å sette seg inn i valget av årets 

lokallag. Delegat nr.19: Feil å si at lokallagsstyrer ikke klarer å si hva som skal gjøres. 

Delegat nr.10: Mener fylkesstyret bør ta avgjørelsen, men at lokallag kan komme med 

innspill og nominasjoner. Observatør K: Ha tillit til det fylkesstyret som velges hvert 

år på årsmøtet. Delegat nr 4: Oppklarer at lokallagsstyrer klarer å se hva som kan 

bestemmes, men at man har lite innsikt i hvordan andre lokallag styres. Delegat nr.19: 
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Det lages en nominasjon og presentasjon hvert år som skal sendes til alle lokallag, 

hvor de stemmer på. Delegat nr.1: Virker som de fleste mener det samme, og at vedtak 

til fylkesstyret er mer konkret enn Berg BU. Delegat nr. 19: Ber salen tenke seg om, 

vanskelig for lokallag å nominere andre enn seg selv. Replikk nr.1: lokallag kan 

nominere på fritt grunnlag med sin begrunnelse, trenger ikke forholde seg til noen 

kriterier. Delegat nr.18: vanskelig å oppfylle kriteriene som lokallag. Vil at 

fylkesstyret kommer med forslag på 3-5 lokallag som sendes ut for avstemning hos 

lokallaga.  

 

Forslag til vedtak fra Berg BU: Fylkesstyret står fritt til å velge hele prosessen med 

nominasjon, presentasjon og hvordan avstemningen skal foregå av årets lokallag. 

Nominasjonene/finalistene sendes til lokallagene før årsmøtet med beskrivelse av 

hvordan avstemningen skal foregå før kåringen. Nedstemt med 21 stemmer for, 22 

stemmer mot.  

Forslag til vedtak fra fylkesstyret: Fylkesstyret har det overordnede ansvaret i 

kåringen av «årets lokallag» ved hjelp av vurderingskriteriene som er utarbeidet. 

Fylkesstyret sender ut nominasjonsskjema til lokallagsledere innen 5. desember. 

Lokallagene kan frivillig være med og påvirke valget ved å nominere andre lokallag, 

og er selv ansvarlig for å sende inn nominasjonen til fylkesleder innen 5. januar 

samme år som prisen deles ut. Vedtatt med 22 stemmer for, 21 stemmer mot.  

Vedtak: Fylkesstyret har det overordnede ansvaret i kåringen av «årets lokallag» ved 

hjelp av vurderingskriteriene som er utarbeidet. Fylkesstyret sender ut 

nominasjonsskjema til lokallagsledere innen 5. desember. Lokallagene kan frivillig 

være med og påvirke valget ved å nominere andre lokallag, og er selv ansvarlig for å 

sende inn nominasjonen til fylkesleder innen 5. januar samme år som prisen deles ut. 

 

Lunsjpause fra kl. 12.00 til kl. 12.40.  

Sak 12  Uttale  

Simen Aasheim Torp la frem uttalen fra styret: «Ja til økt fokus på kosthold og ernæring blant 

unge!». Det ble åpnet for debatt.  

Følgende tok ordet: 

Delegat nr. 17: Generell uttale, ønsker uttale som får ut flere verdier for hva 

bygdeungdommen er, og hva ØBU er.  

Delegat nr.19: Tas opp 8 forskjellige temaer som tas opp i uttalen. Første avsnitt vekker ikke 

interesse, tror ikke uttalen vil fange oppmerksomhet hos lesere.   

Observatør I: Glad for uttalen, og tror at årsmøte vil tjene godt på å vedta og sende ut en 

uttale. Ser at det tas opp mange forskjellige temaer, men syns det også er viktig å belyse 

forskjellige temaer. Skrevet i samsvar med den politiske plattformen til NBU.  

Delegat nr. 19: Lurer på om salen kan gå god for denne uttalen, at de kan støtte denne.  

Delegat nr.35: Bør komme med eksempler på hva ferdigmat er, Fjordland kan være bra. Det 

fins sunne alternativer selv om det ikke er grønt.  

Vedtak: Den fremlagte uttalen «Ja til økt fokus på kosthold og ernæring blant unge» blir 

revidert av BP-nemnda med tanke på å tydeligere fremme ØBUs hjertesaker og framtidige 

mål, før den blir sendt ut til aktuelle medier. 
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Sak 11 Generaldebatt 

Det ble åpnet for debatt. Følgende tok ordet:  

 

Delegat nr.43, Jens Ludvig Sørlie: Promoterer t-skjorte salg fra ØBUs sommerstevne 2020.  

Delegat nr.50, Ole-Johan Bjerketvedt: Vinnere på spenna-gæren tevling mangler i 

årsmeldinga fra sommerstevne. Replikk nr.8, Oda Torgersbråten: Beklager.  

Delegat nr.7, Nora Rennemo: Vedtatt i fjor å arrangere BU-trimmen en gang i måneden. 

Dårlig oppmøte, enten kommer det ingen eller så kommer de samme gang på gang. Replikk 

nr. 18, Ragnhild Eriksen: BU-trim kun arrangert på samme steder, forsøke arrangere andre 

steder rundt i fylket. Svarreplikk til nr.7, Nora Rennemo: Erfaringer fra tidligere er at det er 

forsøkt å ha det rundt i fylket uten særlig respons, men fulgt mulig å forsøke igjen. 

Delegat nr.18, Ragnhild Eriksen: Savner fylkesstyret på sine egne arrangementer, de burde 

møte opp for å være gode forbilder. Reklamerer for arrangement i Berg BU 14.februar.  

Delegat nr.42, Siv Helen Lerhol: Syns BU-trimmen er et godt arrangement, har ikke fått med 

seg at det har vært i Sarpsborg. Være flinke med å promotere arrangementene. Ros til Nora, 

bra jobba med miljøtorget på LS.  

Delegat nr. 18, Ragnhild Eriksen: Enig med Siv Helen. I mot å legge ned BU-trimmen, bør ha 

et arrangement som tilbyr fysisk aktivitet. 

Delegat nr. 14, Tor Harald Olsen: Møtt opp på BU-trimmen, tar lang tid å reise helt til indre. 

Bør nå forsøke å arrangere dette flere steder i fylket. Replikk nr. 36, Martha Strømnes: 

fortsette med BU-trimmen. Inkludere lokallaget mer, lokallaget må være aktive på å få med 

folk fra lokallaget sitt.  

Delegat nr.19, Trude Sletten: Takker for en god leders tale. Dårlig oppmøte på fester, fordele 

festene mer utover året. Blir for mange fester? Se på muligheten for å slå seg sammen. 

Arrangert fest hvor ingen møtte opp i fjor, lite lyst for å arrangere noe mer. Østfoldfesten i år 

kom det 20-30 stk. Forsøkte arrangere middag, kom 5 stk. Kjedelig å arrangere når det ikke 

kommer folk. Sett ØBU som medarrangør på facebook-arrangementene sine som arrangeres 

på vegne av ØBU. Bli bedre på sosiale medier, bruke det enda mer aktivt. Replikk nr.36, 

Martha Strømnes: promoterer for bygdefest i Råde 28.mars.  

Delegat nr.18, Ragnhild Eriksen: ØBUs facebook-konto har vært dårlig på å promotere egne 

arrangementer og lokallagas arrangementer.  

Delegat nr. 37, Michelle Sætersdal: De som bor i ytre må bli flinkere til å komme til indre 

Østfold.  

Delegat nr. 2, Andrea Hvidsten: Roser fylkesstyret. Fått ufortjent mye negativt mot seg i dag, 

gjør mye som ingen ser.  

Delegat nr.19, Trude Sletten: Årsmøteprotokollen. Får ikke tilsendt sakspapirer hvis man ikke 

er påmeldt årsmøte. Syns årsmøteprotokollen bør legges ut på ØBU sin hjemmeside, gjøre det 

offentlig så alle kan få innblikk i hva som diskuteres og vedtas. 

Delegat nr. 8, Oda Torgersbråten: Lurer på hva man ønsker tevlingskurs i.  

Delegat nr.18, Ragnhild Eriksen: Fylkesstyret arrangerer lokallagssamling + ledersamling, 

dette er bra. Men dårlig oppmøte, oppfordrer flere til å møte opp.  

Delegat nr.14, Tor Harald Olsen: Mer fokus på tevlinger som passer for både jenter og gutter. 

Ikke kun de vanligste, f.eks. trafikk. Når man arrangerer fest prøve å få de lokale med på fest, 

ofte møter ikke de opp.  

Delegat nr. 42, Siv Helen Lerhol: Tenke nytt i forhold til promotering for å nå ut til nye 

mennesker. Forsøke nye arenaer, bruke lokale skoler og informere der og også høyskoler. 

Forslag om å vise mer av hva BU er på fester for de som bare er festmedlemmer. F.eks. vise 

videoer på lerret under festen der det ikke er band. 

Delegat nr. 19, Trude Sletten: Forslag om tevlingskurs i Vill Villmark og kulturmønstring.  

Delegat nr.18, Ragnhild Eriksen: Sender ut invitasjoner i posten til lokalbefolkningen i Berg, 
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skriver også navn på invitasjonene. Replikk nr.42, Siv Helen Lerhol: Bra innspill. Dra med 

seg bygdekvinnelaget og bondelaget når man arrangerer fest, mer samarbeid.  

Delegat nr.10, Henning Røed: Representant fra Østfold bondelag. Imponert over jobben 

fylkesstyret gjør og hvordan de jobber og får til ting. Viktig med jobben lokallaget gjør. Mas 

på folk for å få de med, ikke slutt å spør selv om det kommer et nei.  

Delegat nr.12, Martine Willoch: Lite inkludering og samarbeid med ØBU. Kan noen ganger 

virke som lokallaget konkurrer med ØBU, ønsker bedre og mer samarbeid 

Delegat nr.4, Maren-Helene Rud: Blitt nevnt flere ganger at fylkesstyret ikke møter på 

arrangementet. Fylkesstyret prøver å møte på de fleste arrangementer, men det lar seg ikke 

gjøre å møte på alt når det kun er 11 i styret, og over 600 medlemmer i ØBU. Replikk nr. 19, 

Trude Sletten: Det er toppen som styrer, som påvirker nedover. Lite samarbeid og inkludering 

kommer ovenfra. Ikke fått noe tilbud om hjelp fra fylkesstyret, virker som fylkesstyret ikke 

støtter Eidsberg/Hærland i jobben de gjør med å komme seg oppover. 

Delegat nr. 33, Merete Gnolden: Rakkestad/Degernes mener alle lokallag skal bli flinkere på 

å snakke opp hverandre. Ikke snakke negativt om andre lokallag enn sitt eget. Skyrt til Berg + 

Aremark BU for deres aktivitet. Ang. Regnskap, stort overskudd og mye eiendeler, er det satt 

noe buffer på hva ØBU ønsker å ha selv. Mulig å dele ut noe til lokallaga så det kan bli 

enklere å arrangere noe gratis? Replikk nr. 4, Maren-Helene Rud: satt av egne poster til 

søknadsmidler som lokallag kan søke om til egne arrangementer. Svarreplikk nr. 33, Merete 

Gnolden: Lokallag trenger også støtte for å kunne drive, fester går i underskudd. Lokallag 

trenger mer informasjon om muligheten til å søke midler. Svarreplikk nr.4, Maren-Helene 

Rud: Det er sendt ut informasjon om muligheten til å søke støtte til alle ledere å mail, i tillegg 

ligger retningslinjene ute på ØBUs nettside.  

Delegat nr.6, Anna Dangstorp: Banketten i kveld, spiser kl. 19. Husk pent antrekk.  

Ingrid Tofteberg oppsummerte generaldebatten.  

 

Vedtak: Generaldebatten tas til etterretning. Fylkesstyret og lokallagsstyrene tar med seg 

momenter fra debatten til sitt videre arbeid.  

 

Sak 10  Innkomne saker 

10e) Fra styret: Prosjekt: Tevlingsfilmer 

Emilie Fossum la frem saken. Amalie Unnerud også en del av arbeidsgruppen som er 

satt. Det ble åpnet for debatt.  

 Følgende tok ordet:  

 Delegat 19, Trude Sletten: Tanken er god, men syns summen er liten. Ikke mye å 

bruke pr. film. For stort prosjekt for ØBU å gjennomføre.  

Delegat nr.18, Ragnhild Eriksen: Bra sak, men burde det vært sendt til NBU? Flere som kan 

få nytte av det sentralt.  

Observatør I, Sofie Sangnæs: NBU har mye å gjøre, og vil også ha nytte av at det lages 

filmer. De kan dele det videre hvis ØBU lager filmer. Replikk delegat 36, Marta Strømnes: 

Urettferdig at ØBU skal sitte med alle utgiftene alene om å lage filmer som alle andre kan 

dele. Burde støttes økonomisk av NBU. Svarreplikk observatør I, Sofie: NBU har ikke penger 

som bare kan deles ut vilkårlig, må også gjennom årsmøtevedtak på årsmøte i NBU. 

Delegat 42, Siv Helen Lerhol: God ide. Vil tro dette er noe NBU også vil ønske å støtte 

økonomisk om man søker.  

Delegat nr.18, Ragnhild Eriksen: Setter spørsmål om summen, om det holder og hvor det er 

tatt fra.  
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Delegat nr.1, Ingrid Tofteberg: Ikke sjekka priser på filmer. Tenker å bruke 

refusjonsordninger fra NBU, og å bruke tevlingsarrangementer til å gjøre opptak til filmene 

hvor folk faktisk tevler.  

Delegat nr.19, Trude Sletten: Nytt forslag til vedtak om at saken om tevlingsfilmer forkastes, 

saken videresendes NBU.  

Delegat nr. 40, Astrid Dangstorp: Gjøre et prøveprosjekt med en video, se om det faktisk 

kommer inn støtte fra NBU.  

Delegat nr.8, Oda Torgersbråten: Forsøkt å filme en film for blomsterdekorering, ble ikke noe 

bra.   

Delegat nr.18, Ragnhild Eriksen: Berg BU støtter forslag til vedtektsendringer. Bruke ansatte 

på NBU-kontoret. Replikk observatør I, Sofie: Ansatte i NBU har mye jobb fra før, men de 

kan bidra til planlegging, men kan ikke si at dette er en jobb de kan gjøre.  

Delegat nr.19, Trude Sletten: Bør sendes inn som sak til NBUs årsmøte, så er de plikta til å 

gjøre noe med det, isteden for å sende en forespørsel om hjelp på mail.  

 

Forslag til vedtak, Eidberg/Hærland BU: Saken om tevlingsfilmer forkastes, og forslaget 

sendes videre til NBU. Kastes med klart mindretall.  

Forslag til vedtak ØBU, fylkesstyret: Årsmøtet i Østfold Bygdeungdomslag vedtar 

arbeidsgruppen for tevlingsfilmprosjektet, og arbeidsgruppen skal ha laget 8 tevlingsfilmer 

innen ØBUs årsmøte 2021. Arbeidsgruppen får inntil kr 15.000,- for å gjennomføre 

prosjektet. Kastes med klart mindretall.  

  

Vedtak: Årsmøte i ØBU vedtar et prøveprosjekt med en video, hvor vi kan analysere 

hvor mye det vil koste, samtidig utforske muligheten til å få støtte fra NBU. 

 

Sak 13 Budsjett 2020 

Maren-Helene Rud la frem saken. Det ble åpnet for oppklarende spørsmål og debatt.  

Følgende tok ordet:  

Direkte oppklarende spørsmål fra delegat nr.19, Trude Sletten: Markedsføring er senka med 

5000 og høstkurs økt med 20000, hvor kommer de pengene fra? Er det lokallaga som må 

betale det? Svarreplikk fra delegat 4, Maren-Helene Rud: Ja, lokallag må betale pga. Økende 

kostnader hvert år. Markedsføring+verving var en post tidligere med tilsammen 10000, de er 

nå splitta i 2 poster med 5000 på hver.  

Debatt:  

Delegat nr 19, Trude Sletten: Økningen på 20.000 for lokallaga å dra på høstkurs er 

urettferdig når ØBU har såpass stort overskudd i regnskapet, mulig at de betaler økningen fra 

sitt overskudd?  

Delegat nr.1, Ingrid Tofteberg: Forklarer på nytt budsjettet ift. Høstkurs.  

Delegat nr.19, Trude Sletten: Vedtektsendring om å senke summen. Syns ikke ØBU skal sitte 

igjen med 20000 i overskudd etter høstkurs. Replikk nr.1, Ingrid Tofteberg: Forklarer 

budsjettet og hvordan det er endring pga. Utbetaling av støtte for høstkurs 2019 ble utbetalt 

etter nyttår 2020. Svarreplikk delegat 19, Trude Sletten: Stemmer ikke med de summene som 

ble sagt, snakkes om både 20000 og 30000, må være noe som ikke stemmer. 

Delegat nr.1, Ingrid Tofteberg: Går gjennom postene på høstkurs i budsjettet igjen, og 

forklarer hvorfor summene er som de er.  

Delegat nr.19, Trude Sletten: Skjønner hvordan budsjettet er nå, men syns det fortsatt er mye 

å øke summen med 20000 for deltakelse på høstkurs. Svarreplikk delegat 1, Ingrid Tofteberg: 

Summen er økt pga økt deltakelse på høsturs de siste årene. 
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Delegat nr. 33, Merete Gnolden: Spørsmål om de 30000 i budsjettet er refusjon eller offentlig 

støtte? Svarreplikk nr 4, Maren-Helene Rud: Støtte fra NLS som er penger som er søkt om 

direkte til høstkurs, derfor står de på den posten.  

 

Forslag til endring fra Eidsberg/Hærland: Posten 3113 settes til 160.000 kroner. Nedstemt 

med 2 stemmer for.  

 

Vedtak: Det fremlagte budsjettet vedtas som budsjett for Østfold BU 2020. 

 

Sak 10  Innkomne saker 

10 b) Fra styret: Tevlingsspretten 

Oda Torgersbråthen la frem saken. Det ble åpnet for debatt.  

Følgende tok ordet:  

Delegat nr.8, Oda Torgersbråten: Utfordrer Marker BU til å starte tevlingsspretten. De 

har takka ja til å gjøre dette.  

 

Vedtak: Tevlingsleder utfordrer Marker lokallag til å starte tevlingsspretten i løpet av 

mars. Fylkesstyret følger opp saken fram til ØBUs årsmøte 2021. 

 

Pause fra kl. 15.10 til 15.20.  

 

Sak 15 Valg i henhold til NBUs vedtekter 

Valgkomiteen leder, Lars-Erik Sørby, redegjorde for komiteens arbeid og presenterte deres 

innstilling. Ingrid Tofteberg foretok et nytt opprop. Andrea Hvidsten telte.  

Ordstyrer ga praktisk informasjon om avstemmingen.  

 

Antall stemmeberettigede: 41 + 3 observatører.  

Tellekorps: Sofie Saganæs, Fredrik Harlem.  

 

Leder 

Innstilt: Anna Kristine Dangstorp, Sarpsborg, ny for 1 år 

Vedtak: Anna Kristine Dangstorp ble valgt med 32 stemmer, 9 blank og 0 forkastet.  

 

Bygdepolitisk nestleder 

Innstilt: Sofie Gilstedt Odberg, Berg, ny for 2 år 

Vedtak: Sofie Gilstedt Odberg ble valgt med 39 stemmer, 2 blank og 0 forkastet.  

 

Aktivitetsleder 

Innstilt: Milla-Kristine Rud, Trøgstad, supplering 1 år 

Vedtak: Milla-Kristine Rud ble valgt med 38 stemmer, 2 blank og 1 forkastet.  

 

Informasjonsansvarlig  

Innstilt: Nora Rennemo, Askim, supplering 1 år 

Vedtak: Nora Rennemo ble valgt med 39 stemmer, 2 blank og 0 forkastet.  

 

Lagsutvikler 

Innstilt: Ragnhild Eriksen, Berg, ny for 2 år 

Vedtak: Ragnhild Eriksen ble valgt med 38 stemmer, 3 blank og 0 forkastet.  

 

1. varamedlem 
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Innstilt: Magnus Tronstad, gjenvalg 1 år 

Vedtak: Magnus Tronstad ble valgt med 39 stemmer, 2 blank og 0 forkastet.  

 

2. varamedlem 

Innstilt: Nicoline Johanne Hvidsten, Fredrikstad, ny for 1 år 

Vedtak: Nicoline Johanne Hvidsten ble valgt ved akklamasjon.  

 

3. varamedlem 

Innstilt: Henrik Hoel Hervig, Trøgstad, ny for 1 år 

Vedtak: Henrik Hoel Hervig ble valgt ved akklamasjon.  

 

Personlig vara 

Vedtak: Styret gis fullmakt til å velge sin personlige vara.  

 

Utsendinger til Norges Bygdeungdomslags årsmøte 2020:  

Vedtak: Organisatorisk nestleder, bygdepolitisk nestleder, infoleder og tevlingsleder velges 

som utsendinger. Varaer er aktivitetsleder, lagsutvikler, økonomiansvarlig og 1.vara.  

 

Utsendinger til årsmøte i Østfold Bondelag 2020:  

Vedtak: Leder og organisatorisk nestleder velges som utsendinger. Varaer er 

økonomiansvarlig og tevlingsleder.  

 

Utsendinger til årsmøte i Østfold Bygdekvinnelag 2020:  

Vedtak: Leder og økonomiansvarlig velges som utsendinger. Varaer er bygdepolitisk 

nestleder og lagsutvikler.  

 

Møteleder til Østfold Bygdeungdomslags årsmøte 2021:  

Innstilt:  Trond Martin Wiersholm, Råde, gjenvalg 1 år 

  Vara: Ingrid Tofteberg, Svinndal, ny for 1 år 

Vedtak: Valgt med akklamasjon i henhold til innstillingen.  

 

Referent til Østfold Bygdeungdomslags årsmøte 2021:  

Innstilt:  Simen Aasheim Torp, Spydeberg, ny for 1 år 

  Vara: Kristina Eilertsen, Sarpsborg, ny for 1 år 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon i henhold til innstillingen.  

 

Revisorer: 

Innstilt:  Marthe Kristin Molteberg, gjenvalg for 1 år 

  Marthine Dæhli Unnerud, gjenvalg for 1 år 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon i henhold til innstillingen.  

 

Valgkomité: 

Innstilt:    Amalie Dæhli Unnerud, ny for 2 år 

  Vara  Marit Wiersholm, ny for 1 år 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon i henhold til innstillingen.  

 

Sak 14 Orienteringssaker 

 14 a) Landsstevnet 2020  

 14 b) Vårarrangementet 

 14 c) NBU 
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 14 d) Fordeling av B-vakter på Landsstevnet  

 14 e) Sommerstevnet 2020 

 14 f) Høstarrangementet 2020 

 14 g) Swinghelg 24-26.april i Degernes. 

Vedtak: De framlagte sakene tas til orientering. 

 

Sak 16 Utdeling av vervepremie (ble delt ut under årsmøtemiddagen)  

Vedtak: Årets vervepremie for størst økning i prosent gikk til Aremark BU og vervepremie 

for størst økning i antall medlemmer gikk til Eidsberg og Hærland BU.  

 

Sak 17 Årets tevlere (ble delt ut under årsmøtemiddagen) 

Vedtak: Årets innetevler ble Ingrid Tofteberg, årets utetevler ble delt mellom Milla-Kristine 

Rud og Andrea Hvidsten og årets tevler sammenlagt ble Ingrid Tofteberg. 

 

Sak 18 Årets lokallag (ble delt ut under årsmøtemiddagen)  

Vedtak: Årets lokallag 2019 ble Trøgstad BU.  

 

Sak 19 Fastsettelse av godtgjørelse til styret 

Nytt styre måtte gå ut av møtesalen.  

Valgkomiteen leder, Lars-Erik Sørby la frem saken. Det ble åpnet for debatt.  

Vedtak: De fremlagte godtgjørelsene til fylkesstyret i arbeidsåret 2019-2020 vedtas. 

 

Det nye styret kom inn i møtesalen igjen, og satt seg på styrets plasser.  

 

Ingrid Tofteberg takket de som gikk ut av styret med gaver:  

- Simen Aasheim Torp, 1 år, bygdepolitisk nestleder 

- Emilie Fossum, 2 år, informasjonsleder 

- Sverre Våset Weel, 1 år, 2.vara 

- Bernhard Krate Steve, 1 år, 3.vara. 

Østfold Bygdekvinnelaget v/ Anne-Merethe Karlsen kom med hilsen til årsmøtet.  

Østfold Bondelaget v/ Kjell Einar Huseby kom med hilsen til årsmøtet og representanten fra 

ØBU inn i deres styret, Simen Aasheim Torp.  

Østfold Bondelag v/Henning Lyche Røed kom med hilsen til årsmøtet og takket Ingrid for 

innsatsen hun har gjort for ØBU gjennom flere år.  

 

De som fortsetter i fylkesstyret ble takket av med gave.  

Østfold bondelag og Østfold bygdekvinnelag ble takket av med blomster.  

Valgkomiteen, ordstyrer og referent ble takket av med gave.  

 

Årsmøtet ble hevet kl. 16.45.  

 

Referent: Kristine Østby  
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