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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Akershus 
 
Møtedato 07.05.2020 Vår dato: 12.05.2020 
Møtetid 19:00 Utvalgssekretær Akershus Bondelag 
Møtested SKYPE  

Sak 19/00891 

Som medlemmer møtte: Sigurd Enger (leder), Eli Berven (nestleder), Ann-Kristin Knudsen, 
Svein Bjerke, Helge Olaf Aas, Marit Helene Lund (ABK) Oda Eithun Paulsen (ABU) og Terje 
Romsaas (1. vara).  
Fra administrasjonen: Vidar Kapelrud (sekr.), Mona Askerød og Simen Solbakken. 
 
Eli Berven ledet møtet. Oda Eithun Paulsen ønskes velkommen som nyoppnevnt 
styremedlem fra ABU, og Mona Askerød som nyansatt på kontoret. 
 

5/20 20/00057-5 Faste saker Akershus mai 2020 
1/2020                 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Vedtak: Godkjennes. 
 
2/2020                  Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. april 2020 
                               Vedtak: Godkjennes. 
 
4/2020                  Regnskap/Økonomi  

Oppdateres til konstituerende møte 4. juni 2020. 
 
5/2020                  Medlemsoversikt  

Medlemstallet er nå nede i 5049, dvs 175 færre enn ved årsskiftet – og 301 færre enn 
ved årsskiftet 2018/2019 (toppåret). Fra 2018 til 2019 var det i det alt vesentlige 
personlige medlemmer som meldte seg ut. Bare 7 bruksmedlemmer.  
Fortsatt er det klart flest personlige medlemmer som melder seg ut, men nå er det 46 
færre bruksmedlemmer. 
 

 
 

 
 
                               Vedtak: Tas til etterretning. 
 
 

Medlemskategori Antall 6/5/2020 05.12.2019 Endring Ant. 2018

P1 2358 2473 -115

P2 2027 2073 -46

P3 659 674 -15

Æ1 1 1 0

Æ3 4 3 1

Totalt 5049 5224 -175 5350

Endring fra forrige år: -175 -126 -301
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6/2020                  Representasjon/Invitasjoner   
Oppdateres på konstituerende møte 4. juni 2020. 

• Møte 5/5 med FMOV om koronasituasjonen (VFK, NAV, NLR) 

• Mandag 4/5: Helge på rovdyr-møte med FMOV om beredskapssituasjonen før 
beitesesongen 2020 

Vedtak: Tas til orientering 
 
7/2020                  Nytt fra ABK  

• Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å være «nabokjerringa» i denne vanskelige 
koronatiden, hun som bryr seg og hjelper andre der det trengs. 

• Årsmøtet, 14. mai blir telefonmøte. For at alt skal fungere etter planen blir det 
en teknisk prøve 12. mai. 

• Ellers har vi begynt å planlegge høstens aktiviteter og oppfordrer lokallaga som 
skal arrangere sonemøte til å tenke på tema og praktisk gjennomføring. 

• Leserinnlegget, Matberedskap i fellesskap er sendt til Nationen og lokalaviser i 
Akershus. 

• Konstituerende styremøte er satt til 26. mai. 

• NBK sitt landsmøte 20. juni blir etter planen avholdt som videokonferanse. 
                               Forslag til vedtak: Tas til orientering. 
 
8/2020                  Nytt fra ABU  

• Styremøte gjennomføres digitalt og vårkurs går som videomøter 

• Sommerstevnet er avlyst 

• Landsstevnet er avlyst. 
 

                              Vedtak: Tas til orientering 
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Saker til behandling 

30/20 19/00624-15 Årsmøtet Akershus Bondelag 3. juni 2020 - endelig 
avklaring vedr. fysisk møte. 

Vedtak 
Årsmøtet 3. juni 2020 gjennomføres i tråd med utsendt teknisk veiledning som et Skype-
møte, med avstemminger og valg via QuestBack. 

 
 
Saksutredning 
XMeetingpoint har nå meddelt Akershus Bondelag at de ser seg nødt til å avbestille vårt årsmøte 
3. juni. De vil holde stengt i hvert fall til starten av august.  
Administrasjonen ser ikke at vi da, innenfor de rammer myndighetene setter for møter, har noe 
alternativ til å gjennomføre årsmøtet 3. juni 2020 som et Skype-møte, med avstemminger og valg via 
QuestBack - i tråd med utsendt teknisk veiledning (vedlagt saksdokumentene).  
Myndighetenes nye retningslinjer av 7. mai 2020 åpner ikke for forsamlinger >50 før etter 15. juni. 
Administrasjonen har vurdert fysisk gjennomføring ved å dele forsamlingen i to grupper. 
Administrasjonen bes sjekke om styret kan sitte samlet under gjennomføringen. 
 
Vi henstiller om at benkeforslag sendes inn en uke på forhånd. Gjennomføring av generaldebatt med 
korte innlegg fra hvert lokallag – i tillegg de som tegner seg. 
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Orienteringssaker 

4/20 19/00891-11 Orienteringssaker styremøte Akershus 7. mai 2020. 
 
Vedtak 
Til orientering 

 
 
Saksutredning 
 
 

• Partnerskapsmøte vedr. prioriteringer om bruk RK- og RT-midler i Viken fylkeskommune 

Som en oppfølging av bondelagene i Viken sin henvendelse av 31. mars 2020 (…og purring av 
20. april) om møte i partnerskapet om prioriteringer og bruk av RK- og RT-midler i Viken 
fylkeskommune, har vi hatt kontakt og diskuterte følgende: 

1. Innkomne søknader  
2. Visse prinsipielle spørsmål 
3. Saksgang og tidspunkt for ev. møte i partnerskapet 

 
o Det er innen fristen 1. april i alt kommet 66 søknader på til sammen ca 20 mill. kr. 

(7,2 er tilgjengelig): 

▪ RK-midler (1,6 mill. til disp.): 35 søknader på til sammen 8,7 mill. kr. 

▪ RT-midler (5,6 mill kr. til disp.): 31 søknader på til sammen 11,3 mill. kr. 

Få «korona-søknader», bare 3-4. Det vesentlige av søknadsmassen ligner 
søknadsmassen fra tidligere år (business as usual). 
 
Partnerskapet blir invitert til møte etter at søknadene er avgjort (månedskiftet 
mai/juni). 
 
 

• Bondelagets uttalelse vedr. «Klimakur 2030» 

 
• Bondelagene i Viken med felles innspill 21. april vedr. økonomisk dekning for 

ekstrakostnader grunnet sesongarbeidere i karantene i grøntsektoren 

 
 

 
 


