
Årsmøtet i Asker og Bærum Bondelag 20.10.2020 
(sammendrag) 
 

Møtet ble holdt på Kråka Pub på Vettre gård i Asker. Det var 17 stemmeberettigede til stede, 
foruten styreleder i Akershus Bondelag, Jens Thori Kogstad, og lærer Henrik Borgen fra 
Drengsrud skole. 
 
Årets møte tok hensyn til smittevernavstand mellom de fremmøtte. Servering av gryterett, 
kaffe og marsipankake foregikk etter smittevernreglenes bestemmelser om opplegging på 
fat.  
 
Leder Hans Ellef Wettre ønsket velkommen.  
Innkallingen var på forhånd sendt ut via e-post og SMS, og både innkalling og saksliste ble 
godkjent. Hans Ellef Wettre var møteleder, og Unni Wolden Staver refererte fra møtet. Kari 
Margrethe Friis og Helge Lindstad har skrevet under protokollen.  
 
Årsmeldingen ble godkjent med noen tillegg og enkelte endringer, og regnskapet ble 
enstemmig godkjent. Det var ingen innkomne saker. 
 
Valget av nye representanter til tillitsverv ble gjennomført av valgkomiteens leder Jørn 
Grimsen (se egen oversikt over sammensetning av styret).  
 
Til tross for usikkerhet om gjennomføring av arbeid pga. koronapandemien, ønsket årsmøtet 
at det ble satt opp en arbeidsplan basert på innspill fra årsmøtet. Følgende innspill kom på 
møtet: Klima og karbonbinding er et viktig punkt på arbeidsplanen for neste år. Arbeidet 
med å holde lagets Facebookside mest mulig oppdatert og i aktivitet inngår også i 
arbeidsplanen, og medlemsmøter skal arrangeres hvis smitteforholdene tillater det.  
Bedre kontakt med skolene i de to kommunene bør også vektlegges videre.  
 
I en pause i årsmøtet ble det vist en video fra gårdsbesøket som en klasse ved Drengsrud 
skole også i år hadde gjennomført for å ta opp poteter på Vettre gård. Lærer Henrik Borgen 
orienterte nærmere om dette opplegget.  Han mente det burde være mulig å få til avtaler 
om gårdsbesøk for flere elever, og håpet tettere kontakt mellom Bondelaget og kommunene 
kunne bidra til dette. 
      
Etter pausen presenterte Jens Thori Kogstad de viktigste sakene for fylkeslaget fremover.  
 
Ny leder takket Hans Ellef Wettre for innsatsen og lovet en håndfast takkegave ved en 
senere anledning. Hans Ellef fikk før jul osten «Granstubben» med tilhørende ildfast 
keramikkform og en bok om norsk osteproduksjon – «Osteglad». 
 
Bærum, 25.10.2020/14.1.2021 
Unni Wolden Staver 
 
 
 


