
 

Smittevernvennlige aktivitetstips for lokallaget 

(laget 20.09.20) 

 

Det er utviklet egne retningslinjer for arrangement og møter i lokallaga. Disse og 

retningslinjer fra myndighetene skal følges. Da reduseres risikoen for smitte, og både 

arrangør og deltagere kan være trygge på at de nødvendige forhåndsregler er tatt.  

De fleste aktiviteter i lokallaget vil kunne gjennomføres med den gjeldende 

deltagerbegrensning satt av myndighetene (max 200 deltagere) så lenge det er nok plass til 

at alle kan holde en meters avstand. Her ønsker vi likevel å gi inspirasjon til å tenke 

alternativt rundt møteformer og aktiviteter nå som årsplaner for 2021 skal legges.  

 

Flytt aktivitetene ut 

Smitterisikoen er større innendørs enn utendørs, vurder derfor om dere kan ha møtene ute. 

Markvandring, Bondetrim, Turorientering eller aktivitetsdag for familien er eksempler på  

aktiviteter som passer spesielt godt ute, men i prinsippet kan de fleste møter flyttes ut.  

Det er ikke noe i veien for mer faglig fordypning i utemøter, men det er noen ekstra hensyn å 

ta. Det kan fort bli kaldt dersom man sitter eller står stille lenge (uansett årstid). Innledninger 

bør derfor være korte og foredragsholder må ha en stemme som bærer. Det blir mindre 

powerpoint og papirer, så det er greit å la de mest tekniske og innviklede delene av et tema 

få ligge til en annen anledning.   

Å dele en matbit og en kopp kaffe er en viktig del av møtene i Bondelaget. For å gjøre det 

enkelt er det helt innafor å be deltagerne ta med egen mat og drikke på utemøter hvor det 

kan være vanskeligere å opprettholde hygienetiltak til servering. Husk likevel å ha med ei 

flaske antibac, da mange glemmer dette selv.  

 

Hvor mange må dere være for at møtet er vellykket? 

Vanligvis ønsker vi flest mulig deltakere på møtene våre og vi prøver å finne tema som er 

relevant for mange. Nå kan det være gode grunner for å dele opp og rette ulike møter mot 

spesifikke grupper eller fagfelt. Dette gjelder særlig i lokallag med stort oppmøte. Det er 

likevel viktig at det blir noe for alle, og det er fint å arrangere flere, men mindre møter. Her er 

det viktig at alle i styret tar i et tak, slik at ikke alt faller på en eller noen få personer. Kanskje 

er det andre i lokallaget som kan ta på seg ansvaret for mindre temamøter.   

 

Digitale møter 

Digitale møter kan være en viktig del av lokallagsdriften og egner seg særlig godt til 

styremøter og møter i mindre grupper der deltagerne kjenner hverandre fra før. Foredrag og 

kurs kan også egne seg godt på nett, men mulighetene for dialog blir mindre, og for mange 

blir terskelen for å ta ordet høyere. Tenk gjennom hvilke møter som egner seg som nettmøte.  

Bondelaget skal utvikle anbefalinger for bruk av digitale verktøy i lokallaga i løpet av året. 

 

https://www.bondelaget.no/getfile.php/13968243-1597928612/MMA/Bilder%20NB/%C3%85pen%20G%C3%A5rd/Retningslinjer%20for%20m%C3%B8ter%20og%20arrangement%20i%20lokallaga.pdf


 
 

Synliggjøring og politikerkontakt 

En viktig del av det å bygge bro mellom bonde og forbruker er å vise fram alt det landbruket 

bidrar med. Det skaper også stolthet blant medlemmene når Bondelaget, og særlig 

lokallaget, framstår i media på en positiv måte. Å drive aktivt mediearbeid, enten det er opp 

mot distriktssendinger i radio/tv eller gjennom leserinnlegg i lokalavisa, kan være en fin måte 

å gjøre lokallagsarbeidet kjent på, både blant medlemmer og andre. Det kan være aktuelt å 

gjøre mindre kampanjer og stunt for å skape oppmerksomhet, men det bør helst være med 

positivt fortegn. I sosiale medier kan vi selv være redaktører og styre innhold og budskap. 

Dette er en flott mulighet til å vise fram hva dere jobber med i lokallaget og hvem som er 

med, fine gårder og dyr, hvordan landskapet forandrer seg gjennom vekstsesongen osv.  

Politikerkontakt og politisk påvirkningsarbeid er noe mange lokallag jobber aktivt og godt 

med allerede. Dette er fint å prioritere nå. Gi politikerne en liten oppmerksomhet i form av 

frokost på døra, inviter dem på et styremøte eller medlemsaktivitet og delta i høringer.  

Kontakt med politikere, kampanjebasert aktivitet og mediearbeid krever ikke nødvendigvis så 

mange folk, men det krever at de som gjør det har engasjement for denne måten å jobbe på. 

Det kan være ressurspersoner utenfor styret som kan bidra med dette, men det er viktig at 

det alltid er noen i styret som uttaler seg på vegne av lokallaget.  

 

Årsmøte i lokallaget 

Årsmøtet i lokallaget skal gjennomføres før 1. november, og er et nødvendig og formelt møte 

som man helst ikke bør gjøre for store endringer i formen på. Vi oppfordrer alle lokallag til å 

planlegge årsmøter tilnærmet som normalt (med smittevern). Det er laget egne anbefalinger 

og mal for innkalling til årsmøte i år. Dette finner dere her  

Hvis det på grunn av smittesituasjonen ikke er tilrådelig å gjennomføre fysisk årsmøte, 

anbefaler vi at det gjøres digitalt heller enn at det utsettes på ubestemt tid. Ta i så fall kontakt 

med fylkeskontoret så hjelper vi til med oppsett og gjennomføring av møtet.  

 

Lage årsplan 

Det kan være vanskelig å lage årsplan når utviklingen i koronapandemien er usikker og 

legger store føringer på hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Et godt tips er å ta 

utgangspunkt i hva det er mulig å gjennomføre innenfor dagens regler og planlegge for det. 

Det er også lurt å datofeste aktivitet og heller vente med å planlegge innhold til dagen 

nærmer seg noe mer. Da har folk satt av tida og det er lettere å ha oversikt over hva som er 

gjennomførbart. 

 

Konkrete aktivitetstips 

Bondelaget har utviklet tips til medlemsaktiviteter. De fleste av disse kan gjennomføres på en 

smittevernvennlig måte. Dersom dere har konkrete erfaringer fra lokallaget som andre kan 

ha nytte av ønsker vi veldig gjerne å høre om dette. Bruk den digitale forslagskassa vår eller 

ta kontakt med fylkeskontoret eller Bondelaget sentralt.  

https://www.bondelaget.no/drift-av-lokallag/korona-rad-og-retningslinjer-for-lokallaget/
https://www.bondelaget.no/getfile.php/13623459-1380187669/MMA/Bilder%20NB/For%20lokallag%20og%20tillitsvalgte/Drift%20av%20lokallag/Tips.PDF
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5449204&sid=DEZkwavbch

