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PROTOKOLL 
fra møte i Fylkesstyret Akershus 
Møtedato 13.03.2020 Vår dato: 13.03.2020 
Møtetid 13:00 – 13:40 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested SKYPE/Telefon  

Sak 19/00891 

Som medlemmer møtte: Sigurd Enger (leder), Eli Berven (nestleder), Ann-Kristin Knudsen, 
Svein Bjerke, Helge Olaf Aas, og Terje Romsaas (1. vara).  
Forfall: Representant for ABU og Marit Helene Lund (ABK). 
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.) og Simen Solbakken. 
 
Saker til behandling 

 
25/20 19/00624-13 Årsmøtet i akershus Bondelag 19. mars 2020 - 

utsettelse eller digital avvikling 
 
Vedtak 
Årsmøtet 2020 for Akershus Bondelag utsettes inntil videre til 3. juni 2020. Ytterligere 
utsettelse eller digital gjennomføring av årsmøtet vurderes inn mot nevnte dato. 

 
 
Saksutredning 
Et kort «oppspill» til styremøtet ble utdypet i møtet: 
 
Norges Bondelag har bestemt at alle fysiske samlinger med over 20 deltakere som er 
planlagt fram til påske vil bli avlyst eller utsatt – grunnet ønsket om å ta ansvar i disse 
korona-tider. I etterkant har jo myndighetenes skjerpede beredskapskrav ytterligere lagt 
lokk på arrangementer av denne typen. 
Dette betyr at årsmøtet i Akershus Bondelag 19. mars ikke kan gjennomføres som planlagt 
på «X Meeting Point Norway» på Hellerudsletta. 
 
Fylkeskontoret har sendt ut melding til utsendinger om at vi arbeider med alternativer for 
gjennomføring av møtet, og vi har bedt alle påmeldte utsendinger fortsatt holde av den 19. 
mars til årsmøte i Akershus Bondelag. 
  
Det er flere alternativer: 
 

1. «Digital» avvikling av møtet 19. mars (innringing via telefon eller på SKYPE, 
avstemming med QuestBack).  

2. Utsette møtet og håpe på at fysisk møte er mulig på møtedato. 
3. En kombinasjon av 2 og 1: Utsette møtet, med mulighet for digital avvikling hvis 

fysisk møte ikke er mulig likevel. 



 2  

 
En problemstilling knyttet til utsettelse ut over 30. april er: hvem har hjemmel for å vedta 
utsettelse av fylkesårsmøtet? Fylkesstyret innkaller til årsmøte, logisk at fylkesstyret fatter 
vedtak om utsettelse utover §19 («Årsmøtet skal ordinært holdes innen utgangen av april 
måned»). Må fortsette med det valgte styre til nytt styre er valgt. 
 
Vedr. digital avvikling: Administrasjonen er rimelig skeptisk til SKYPE-møte med så mange 
uerfarne deltagere. (Bondelaget kjører SKYPE-møter med fylkeskontorene hver uke, og det 
er temmelig ofte tekniske utfordringer av et eller annet slag – bl.a. knyttet til lydkvalitet.) 
 
I styret ble i tillegg hensynet til den relativt store utskifting i styret ved årets valg vektlagt: 
det er ønskelig med en best mulig overgang for ny leder og nye styremedlemmer. 

 
 
 
 
 


