
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted:    Grønt Fagsenter, Hvam 

Dato:    05.10.2022 

Tid:   Kl. 18:00 

Fokusområde: Evalueringer og arrangementer 

Bevertning:  Bestiller pizza 

 

Tilstede:  Siri Marlén Sundhagen, Gina Skrivlien Thue, Eivind Berg,         
Anniken D. Laake, Live Grøndahl, Bernhard Anseth,    
 Elie Paulshus Garnes, Torbjørn Karterud, Edvard Finstad,  
 Ragnhild M. Gjersøe Eriksen (NBU), Akershus Bondelag    
 og Akershus Bygdekvinnelag  

Frafall: Margrethe Lindrup og Håkon Ringnes 
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Akershus Bygdeungdomslag 
Grønt Fagsenter  
Hvamsvegen 696 
2165 Hvam 
 

Siri Marlén Sundhagen  
Tlf. 994 24 979 
lederabu@gmail.com   

 

Fakturaer/ kvitteringer sendes til 
Margrethe Lindrup 
eller på mail: 
kontoret.akershusbu@gmail.com  
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Sak 1.22 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkallingen ble sendt ut på e-post den 28.09.22. 

Vedtak:  

1.22 Fylkesstyret godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 2.22 Godkjenning av protokoll  

Protokoll etter styremøtet 07.09.22 ble sendt ut på e-post den 09.09.2022 

Vedtak: 

2.22 Fylkesstyret godkjenner protokoll fra styremøtet 07.09.2022 

 

Sak 3.22 Referatsaker  

3.1 Orientering fra samarbeidsorganisasjoner 
a) Eli orienterer fra Akershus Bondelag 

- Årsmøter i lokallaga jobbes med 
- Telefonmøte om Grytten-utvalget, ikke godt mottatt fra bønder og 

bondelaget. Mange misfornøyde.  
- Ledertur til England planlegges. 
- PPP kommer, tekniske duppeditter blir temaet.  
- Vervekurs på Teams med lokallagene. Prøver å få med flere av de som 

ikke er selvstendig næringsdrivende og.  
 

b) Vara Kate orienterer fra Akershus Bygdekvinnelag 
- Årsmøter framover  
- Sonemøte  
- Høstseminar 12. nov planlegges. Gjenbruk er tema. 

 
3.3 Orientering fra NBU 

- Problemer med medlemsregister og årsmeldingsskjema inne på NBU, 
frist endret til 15.  

- Henrik og Ragnhild på ledermøte med BL 
- Nemndshelg  
- Bruker noe lenger tid på kontoret pga bemanning. 
- Fylkesevaluering framover 
- Valgkomitekurs for fylkeslag i november, og i lokallag til våren. 

   
3.4 Orientering fra AU/ØU 
   
3.5 Lokallagsrunde  

Vedtak:  
 3.22 Fylkesstyret tar orienteringssakene til orientering.  
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Sak 4.22 Organisatorisk arbeid  

4.1 Orientering fra nemndsarbeid 
Gina orienterer.  

Vedtak:  
4.1 Fylkesstyret tar saken til orientering. 

 

4.8 Halvårsevaluering 
Halve arbeidsåret har nå gått og vi må ta en liten titt på hvordan vi ligger an. Hver enkelt 
kan se gjennom sitt mandat og komme med en liten statusoppdatering på hvordan de 
ligger an. Vi ser også gjennom målene til ABU som ble vedtatt på ABUs årsmøte 2022. 

o Aktivitet: 30 % på LS, 13% på HA, regner med det er oppnådd. Ikke gjort 
noe aktivitet ang kulturinnslag sentralt. Ellers er mye greit og i orden.  

§ Forslag fra ABK: Byttedag med en kreativ tevling etter.  
o Info: Satt seg inn i mandat denne uka, ligger greit an.   
o BP: Lokallagene var gode på aksjonsuka i fjor og brudd i jordbruksavtalen i 

våres. Ingen aktivitet på leserinnlegg/uttaler, får innspill fra styret 
angående mulige temaer og forslag til arbeidsmetode med nemnd. 

o Tevling: Ligger godt an, mange tevlere, men tar selvkritikk på 
kommunikasjon.  

§ Forslag på kreative tevlinger: Gjenbruk og fokus på svinn. Sy-
tevling.  

o Nybrott: Vervekampanje jobbes med til aksjonsuka. Ligger ellers greit an. 
o Org: Ligger godt an. Kunne vært bedre samarbeid med nybrottsnemnd, 

ellers greit. 

 

Vedtak: 
4.7 Fylkesstyret tar saken til orientering. 

 

4.12 Fylkesevaluering 
Vi har fått tilsendt fylkesevaluering fra sentralt som må besvares før 09.oktober 2022.  

- Besvarer denne i fellesskap. 

Vedtak:  
4.12 Fylkesstyret tar saken til etterretning. 

 

Sak 5.22 Bygdepolitisk arbeid  

5.1 Orientering fra nemndsarbeid  
Eivind orienterer. 

- Lite siden sist. 

Vedtak:  
5.1 Fylkesstyret tar saken til orientering. 
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Sak 6.22 Økonomi  

6.1 Orientering om økonomien  
Margrethe orienterer om den økonomiske situasjonen i ABU 

- Fått faktura fra NBUs årsmøte og tevlingene under LS.  

- I gang med fakturering etter ABUs høstkurs.  

- Skal ha møte med Anne Margrethe Elton for bilag og mappe.  

Vedtak: 
6.1 Fylkesstyret tar saken til orientering. 

 

Sak 7.22 Aktiviteter og kultur  

7.1 Orientering fra nemndsarbeid  
Anniken orienterer. 

Vedtak: 
7.1 Fylkesstyret tar saken til orientering.   

 

7.2 ABU-anlegget  
Anlegget har fått litt medfart. Anniken orienterer om veien videre. 

- Sendt litt div. e-poster for å høre om reparasjon.  

 - Soundboksen ble bestilt fra Danmark, kan bli trøblete med retur, ettersom den ble 
sprengt. Mulig Margrethe tar jobben med dette, ettersom det var hu som bestilte.  

- Lage kontrakt og retningslinjer for anlegg, Soundboks, lerret og prosjektor.  

Vedtak: 
7.1 Fylkesstyret tar saken til orientering.   

 
7.5 Turer 
Hvordan gikk det på tur til Dyrsku’n? Og hvordan ligger vi an til Trysilturen i januar 2023? 
 
-Dyrskuen veldig bra. Tross for 11/20 plasser fylt.  
-Fylkeslaget tar regninga for taxi.  
 
Trysiltur:  
-57 plasser fyllt. 
-14 på venteliste 
-Nemnd hjelper til med logistikken.  
  
Vedtak: 
7.5 Fylkesstyret tar saken til orientering. 
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Sak 8.22 Tevling 

8.1 Orientering fra nemndsarbeid 
Live orienterer. 

- Tevlingspåmelding har vært et styr, nemnda er brukt separat. Gått fint.  

- Vært en del kluss med tevlingsresultater på AHA. Satse på de resultatene, og at de er 
riktige.  

Vedtak: 
8.1 Fylkesstyret tar saken til orientering. 

8.2 Fylkesarrangement 
Live orienterer om fylkesarrangementene vi skal ha fremover, og hvordan de som er 
gjennomført har gått. 

- AHA gjennomført. 

- A/Ø-kampen 

  Forslag til tevlinger:  

Friluftsmatch, 5 om dagen, kokkekamp, bygdequiz og swingtevling. Godkjent av 
tevlingsleder. 

-Vinterstevne:  

  Lokallag kobles opp i nær framtid.  

Forslag til vedtak: 
8.2 Fylkesstyret tar saken til orientering. 

 

Sak 9.22 Nybrott  

9.1 Orientering fra nemndsarbeid  
Bernhard orienterer. 

-Lite nytt, planlegger vervekampanjen. 

Vedtak: 
9.1 Fylkesstyret tar saken til orientering.  
 

9.2 Medlemstall  
Fokus på medlemstall er viktig gjennom hele året. Bernhard orienterer om medlemstall pr. 
01.10.22. 

Det var 911 betalende i ABU per 02.10.22. 

Vedtak: 

9.2 Fylkesstyret tar saken til orientering. 
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Sak 10.22 EKKO  

10.1 Orientering om medlemsbladet 
Elie orienterer. 

-Ekko sendt til trykk 05.10.  

-Neste ekko ønskes forslag til kommende ting, slik at vi er på hugget.  

Vedtak: 
10.1 Fylkesstyret tar saken til orientering. 

 

Sak 11.22 Info 

11.1 Orientering fra nemndsarbeid  
Elie orienterer.  

-Nemnda hjalp til med EKKO 

-Flickr og tiktok 

Vedtak: 
11.1 Fylkesstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 14.22 Høstkurs 
 14.3 Evaluering 
 Hvordan gikk det under årets høstkurs? Hva må vi huske til neste år og hva gikk bra i år? 
 

-Totalt sett veldig fornøyde. Litt misnøye med hotellvirksomheten.  Til neste gang på hotell 
hadeland, be de åpne baren nede, og ha flere stk i baren.  

 -Alle fornøyde med egne kurs.  
 

Forslag til vedtak: 
14.3 Fylkesstyret tar saken til orientering. 

 

Sak 15.22 NBUs Landsstevne 2023 
 15.1 Orientering 
 Siri/Elie orienterer. 
 
 -Skal ha møte 10.  
 -Skal stå på stand på HA 
 -Jobbes internt i egne verv.  
 

Vedtak: 
15.1 Fylkesstyret tar saken til orientering. 
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Møteplan 

  5. oktober, styremøte på GF 
  17. november, lokallagssamling 
  7. november, styremøte GF 
  10. november, nemndsmøter GF (sosialt og mandater) 
  Julebord i desember med HK for LS 2023 
   
Eventuelt    


