
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted:   Grønt Fagsenter, Hvam 

Dato:   18.08.2020 

Tid:    Kl. 18.30 

Fokusområde:  lokallagsårsmøter, høstkurs, BU-høsten 

Bevertning: Anniken   

 

Til:  Anne Bjerke, Anna Aaby, Oda Eithun Paulsen, Siri Marlén 

Sundhagen, Hedda Trandem, Anniken Laake, Håkon 

Bjørnholt, Svend Harald Kvarme, Erlend Haug, Håkon 

Tveit, Sigurd Romsaas, Thea Thujord (NBU), Akershus 

Bondelag og Akershus Bygdekvinnelag  

Forfall:  Oda Eithun Paulsen, Siri Marlén Sundhagen, Håkon Bjørnholt, Sigurd 

 Romsaas og Akershus Bondelag  
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Sak 1.20 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkallingen ble sendt ut på mail 11.8.20 

Vedtak: 

1.20 Fylkesstyret godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 2.20 Godkjenning av protokoll  

Protokoll etter styremøtet 02.06.20 ble sendt ut på mail 03.06.20. 

Vedtak: 

2.20 Fylkesstyret godkjenner protokoll fra styremøtet 02.06.20.  

 

Sak 3.20 Referatsaker  

3.1 Orientering fra samarbeidsorganisasjoner 

a) Terje orienterer fra Akershus Bondelag  

- Årsmøte i Norges Bondelag i oktober.  

b) Bodil/ Kari orienterer fra Akershus Bygdekvinnelag 

- «kvinner ut», integrering  

- Fokus på miljø rundt plastproblematikk  

- Vanskelig å holde møter, redd for å miste medlemmer  

3.3 Orientering fra AU/ØU 

- Hatt telefonmøte ang. høstkurs  

3.4 Orientering fra NBU  

Thea orienterer fra NBU 

 - Hatt første fysiske møte 

- Korona, høstkurs og medlemsmasse i fokus  

- 75 års jubileum neste år 

3.5 Lokallagsrunde  

Eget vedlegg med kort oppsummering fra lokallaga. Det er viktig at alle leser dette før 

møtet. 

- Følge opp lokallagene tettere 

Vedlegg: 

Oppsummering av lokallag, august 2020 
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Vedtak: 

 3.20 Fylkesstyret tar orienteringssakene til orientering  

 

Sak 4.20 Organisatorisk arbeid  

4.1 Orientering fra nemndsarbeid 

Anna orienterer 

Vedtak: 

4.1 Fylkesstyret tar saken til orientering 

4.5 Kursholderkurs 

Vi er invitert til kursholderkurs i Hedmark sammen med Østfold BU lørdag 29.-30. august. 

Dette er et kurs der vi skal lære å være kursholdere under høstkurs. Vi kommer også til å lære 

mye om hva vi må ha med på vårt kurs. Du skal være kursholder for ditt kurs, kanskje 

sammen med en annen fra styret. Det er viktig at vi er så godt forberedte som vi kan.  

- Kursholderkurs sammen med HBU og ØBU er dessverre avlyst. HBU ønsker å arrangere til 

neste år. 

- ABU holder kursholderkurs lørdag 29. august 11:00 på Grønt Fagsenter og avslutter hos 

Anniken.  

Vedtak: 

4.2 Fylkesstyret tar saken til orientering.  

 

4.7 Årsmøter i lokallagene 

En del lokallag har hatt årsmøter, og en del er igjen. Vi snakker om hvordan det er på 

årsmøtene. Anna orienterer om hva vi må huske på under møtene.  

- Se mail med vedlegg fra Anne.  

- Påmelding til høstkurs og oversikt over lokallagene skal fylles ut av fylkeskontakt på 

årsmøtene til lokallagene. 

Vedtak: 

4.7 Fylkesstyret tar saken til etterretning. 

 

Sak 5.20 Bygdepolitisk arbeid  

5.1 Orientering fra nemndsarbeid  

Oda orienterer  

Vedtak: 

5.1 Fylkesstyret tar saken til orientering. 
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5.2 Uttale  

BP-nemnda har skrevet en uttale. Vi ser på uttalen sammen.  

Vedlegg: 

Uttale august: Sommerturist i eget land 

Vedtak: 

5.1 Fylkesstyret godkjenner uttalen med de endringene som framkom under møtet. BP 

sender revidert utale til aktuelle medier.  

Sak 6.20 Økonomi  

6.1 Orientering om økonomien  

Siri orienterer om den økonomiske situasjonen i ABU. 

Vedtak: 

6.1 Fylkesstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 7.20 Aktiviteter og kultur  

7.1 Orientering fra nemndsarbeid  

Anniken orienterer. 

Vedtak: 

7.1 Fylkesstyret tar saken til orientering.   

7.8 Toppturer  

Det er forslag fra aktivitetsnemnda om å arrangere gåturer for ABU i løpet av høsten. 

Anniken orienterer.  

- Anniken fordeler toppturene til ulike lokallag  

Vedtak: 

7.8 Fylkesstyret tar saken til etterretning.    

 

Sak 8.20 Tevling 

8.1 Orientering fra nemndsarbeid 

Svend Harald orienterer.  

Vedtak: 

8.1 Fylkesstyret tar saken til orientering.   

8.2 Fylkesarrangement 

a) ABUs Høstarrangement 

Svend Harald orienterer. Er det mulig å få til et høstarrangement i år? 
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- «Tevlingsdag». Tevlingsnemnda ser på ulike Korona-vennlige tevlinger 

b) AØ-kampen 

- Forslag om utsettelse  

Vedtak: 

8.1 Fylkesstyret tar saken til etterretning.   

 

Sak 9.20 Nybrott  

9.1 Orientering fra nemndsarbeid  

Håkon orienterer.  

Vedtak: 

9.1 Fylkesstyret tar saken til orientering.  

 

9.2 Medlemstall  

Fokus på medlemstall er viktig gjennom hele året. Håkon orienterer om medlemstall pr. 

01.08.20. 

Vedtak: 

9.2 ABU har 632 medlemmer 01.08.20.   

 

9.3 Vervekampanje 

ABU har ofte hatt vervekampanje på høsten. Håkon orienterer om høstens plan. Styret 

diskuterer forslag til kampanje.  

- Håkon + nemnder ser på saken  

Vedtak: 

9.3 Fylkesstyret tar saken til orientering.  

  

Sak 10.20 EKKO  

10.2 Jubileumsnummer  

Hedda orienterer om nemndas planer for jubileumsnummer, og hva vi skal hjelpe til med.  

Vedtak: 

10.1 Frist for innsending av saker er 01.09.20 

Sak 11.20 Info 

11.1 Orientering fra nemndsarbeid  

Hedda orienterer.  
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- Sendt inn saker til Bygdeungdommen  

Vedtak: 

11.1 Fylkesstyret tar saken til orientering.  

Sak 14.20 Høstkurs  

 14.1 Program 

 14.2 Praktisk gjennomføring 

Vedtak: 

14.1 Fylkesstyret tar saken til etterretning.  

 

Vedtak: 

14.2. Org.nest. avlyser høstkurs på hotell Hadeland. Høstkurs arrangeres på  

én dag (12. september).  

Sak 15.20 NBUs Landsstevne 2024 

15.1 Orientering   

Akershus BU har fått innvilget søknad om å arrangere NBUs Landsstevne i 2024. Vi har 

foreløpig god tid, da det ble flyttet et år fram i tid. Styret begynner å diskutere valg av 

Hovedkomiteleder.  

Vedtak: 

15.1 Fylkesstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 17.20 ABUs sommerstevne 

17.1 Orientering 

Sommerstevner 2020 ble avlyst. Sørum arrangerer sommerstevner i 2021. Hedda er på valg 

på årsmøtet i februar, noe som vil si at det ikke er sikkert at hun sitter i styret når 

sommerstevnet avholdes. Det er viktig med tett oppfølging hele veien fram mot 

sommerstevnet. Det utnevnes en ny fylkeskontakt for sommerstevnet 2021.  

Vedtak: 

17.1 Ny fylkeskontakt for sommerstevnet 2021 er Svend Harald. Hedda og Svend Harald 

informerer sommerstevnekomiteen.   

 

 

Eventuelt og møtekritikk  

 Møteplan 

  Forslag til møteplan for høsten 2020:  
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- Uke 34: 18.8: styremøte 

- Uke 35: 29.9 : kursholderkurs 

- Uke 37: 11.-13.9. høstkurs 

- Uke 39: styremøte 22.09 (18:30) 

- Uke 43: styremøte 20.10 (18:30) 

- Uke ?: lokallagssamling 10.10 (18:30) 

- Uke 49: styremøte 01.12 (18:30) 

- Uke # : Julebord ##.## 

- Uke 3: styremøte 19.01 (18:30) 

- Januar/februar: styresamling (på hytte?) for å planlegge ABUs årsmøte: ##.##  

- ABU årsmøte – Skedsmo, dato kommer 


