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Aksjon Bygg på Verdens matvaredag 16. oktober
Nytt prosjekt – Tradisjonsmatskolen, se eget vedlegg
UNESCO
Guatemala – vårt nye prosjektland, se eget vedlegg
Tilbud om organisasjonsopplæring i lokallagene – Organisasjonsskolen, se eget vedlegg
Landsmøtet 2018 i Norges Bygdekvinnelag
KvinnerUT
Verving
Styreskjema, se eget vedlegg
Årsrapportering
Medlemsfordeler

Lokallagssendingen kan lastes ned på bygdekvinnelaget.no

Ellen Krageberg ble gjenvalgt som leder av Norges Bygdekvinnelag på landsmøtet i Harstad i juni 2018

Kjære Bygdekvinner!
Høsten er på trappene og det er tid for planlegging av årsmøtene i lokallagene. Jeg gleder meg over
alle de små innblikkene jeg får fra lokale aktiviteter hver eneste dag gjennom nyhetsklipp fra media,
lokallagenes hjemmesider og sosiale medier. Bygdekvinnelag over hele landet står på for at kvinner
skal trives på bygda. Jeg er veldig stolt av vår samlede innsats.
Høstens sending som dere nå holder i hendene er spekket med nyttig informasjon og tilbud om
aktiviteter som jeg håper ditt lokallag vil være med på i 2019.
Les om nytt prosjekt i Guatemala, Tradisjonsmatskolen og Organisasjonsskolen for lokallagene. Vi
hører gjerne fra dere om det er noe dere lurer på.
Jeg ønsker dere en riktig god høst og lykke til med årsmøtene.
Hilsen

Ellen Krageberg
leder i Norges Bygdekvinnelag

Felles aksjon på Verdens Matvaredag – BYGG
Norges Bygdekvinnelag skal igjen markere Verdens Matvaredag 16. oktober. I fjor satt vi fokus på
norske grønnsaker. I samarbeid med Coop ønsker vi i år å oppfordre alle lokallag til å delta i aksjonen
som vi har kalt «Byggkorn – god norsk tradisjon» Aksjonen skal være en positiv aksjon for å fremme
norsk byggkorn. På bygdekvinnelaget.no finner dere informasjon om aksjonen og med skjema for
påmelding, Det er fortsatt åpent for påmelding. Ny frist er 17. september.
Kontaktperson: mari.gjengedal@bygdekvinnelaget.no 97045683
NB! Råvareaksjonen for Norges Bygdekvinnelag i 2019 er Bygg.

Nytt prosjekt – Tradisjonsmatskolen
Norges Bygdekvinnelag har fått støtte fra Sparebankstiftelsen
til å gjennomføre prosjektet Tradisjonsmatskolen. Pengene
skal brukes til å øke kunnskapen om norsk tradisjonsmat og
lokale råvarer, gjennom praktiske matkurs. Sammen skal vi
legge til rette for å styrke organisasjonens kompetanse
gjennom kurs for kursholdere og gjennomføring av kurs i regi
av lokale bygdekvinnelag. Lokallagene kan søke om kr. 5000,- i
støtte. Mer informasjon om prosjektet og hvordan lokallagene kan delta, finner dere i et eget
vedlegg til denne sendingen.
Kontaktperson: ingrid.lamark@bygdekvinnelaget.no 91800215

UNESCO
7. juni 2018 vedtok generalforsamlingen i UNESCO å gi Norges Bygdekvinnelag status som en
rådgivende organisasjon innen immateriell kulturarv og ekspert på tradisjonell matkunnskap. Dette
er en internasjonal anerkjennelse av det arbeidet bygdekvinnene gjennom generasjoner har stått for.
Gratulerer med anerkjennelsen til alle bygdekvinner som sørger for å ta vare på kunnskap om
tradisjonsmaten! I Bygdekvinner nr. 3 som kommer i posten i slutten av september, kan dere dere
lese mer om UNESCO og hva dette betyr for oss som bygdekvinner og organisasjon.
Kontaktperson: ingrid.lamark@bygdekvinnelaget.no 91800215

Guatemala – vårt nye prosjektland
Fra 2019 til og med 1921 har Norges Bygdekvinnelag i
partnerskap med Utviklingsfondet valgt ut Guatemala som nytt
prosjektland. Målet med prosjektet er bekjempe sult og
fattigdom gjennom fokus på organisering, likestilling,
bærekraftig matproduksjon og styrking av livsgrunnlaget for
kvinnelige bønder. Vedlagt finner dere mer informasjon om
hvordan ditt lokallag aktivt kan være med å støtte kvinner i
Guatemala.
Kontaktperson: Grethe Brundtland haavabak@online.no 995 37 790

Tilbud om organisasjonsopplæring i lokallagene
For å styrke organisasjonskompetansen for alle tillitsvalgte i lokallaget, har Norges Bygdekvinnelag
laget et kursopplegg som vi har kalt for «Organisasjonsskolen».
Formålet med kurset er å bygge grunnleggende organisasjonskunnskap. Her skal det være litt å lære
for de som er nye og for gamle travere som kan bidra med mye erfaringer og refleksjoner.
Kurset skal kunne gjennomføres av lokallagsstyrene i egen regi, gjerne sammen med andre lokallag.
Vi vil at så mange lokallagsstyrer som mulig gjennomfører kurset. Kurset er delt inn i ulike temaer
med videoforedrag og med påfølgende oppgaver og diskusjonspunkter som dere finner i vedlagte
kurshefte. Disse finner dere også på bygdekvinnelaget.no.
Kurset oppfyller vilkårene for å få tilskudd fra Studieforbundet Næring og Samfunn. Det er laget en
ferdig studieplan hos Studieforbundet slik at dere enkelt skal kunne registrere kurset forutsatt at
kurset har en varighet på minst 8 timer.
Kontaktperson: marie.aaslie@bygdekvinnelaget.no 22054815

Vedtak fra landsmøtet 2018
Ny politisk plattform og arbeidsplan for 2019 og 2020
Dette er felles dokumenter som viser hva Norges Bygdekvinnelag står for og hvordan vi i praksis kan
arbeide for å få gjennomslag og nå våre mål. Lokallagene oppfordres til å bruke disse verktøyene
aktivt som grunnlag og inspirasjon for egne årsplaner og arbeid de to neste årene.
Endringer i medlemskapstyper og kontingent
1.
2.
3.
4.

Det blir ingen økning i sentral kontingent for 2019.
Det vedtas å innføre en felles kontingentsats for Norges Bygdekvinnelag gjeldende fra 2020.
Felles kontingentsats settes til kr 680 fra 2020.
Felles kontingent fordeles med 84% til sentralleddet og 16% til fylkene etter fordeling med
en grunnsum kr 20.0000 til alle fylker. Resterende beløp fordeles per medlem.
5. Justering av kontingenten fra og med 2021 gjøres årlig etter prinsippet om indeksregulering
etter konsumprisindeksen avrundet til nærmeste 5 kr.
6. Medlemmer under 30 år betaler halv pris av ordinært medlemskap i Norges Bygdekvinnelag.
Dette innføres som en prøveordning fra 2019 - 2020 og tas opp til ny vurdering på
landsmøtet i 2020.
Øvrige vedtak
Det ble vedtatt å endre kontingentsatsen på støttemedlemskapet til å tilsvare ordinær kontingent.
Videre ble det vedtatt endringer i valgperioden for styremedlemmer og valgnemnd og endringer i
prosessen for å slå sammen lokallag. Det ble også vedtatt at utsendinger fra lokallag til
fylkesårsmøter og landsmøte skal velges av årsmøtene.

Ny politisk plattform, arbeidsplan for 2019 og 2020 og reviderte vedtekter ligger ved denne
sendingen. Disse kan også lastes ned på bygdekvinnelaget.no eller bestilles på
post@bygdekvinnelaget.no.
Kontaktperson: marie.aaslie@bygdekvinnelaget.no 22054815

KvinnerUT
Gjennom prosjektet KvinnerUT har Bygdekvinnelaget satt fokus på inkludering gjennom aktiviteter i
regi av lokallagene. Til sammen har 80 lokallag søkt om penger og gjennomført nærmere 350
aktiviteter i tilknytning til prosjektet. Det er bra!
Prosjektet har vist at arbeidet med inkludering i lokalsamfunnet har vært inspirerende og lærerikt.
Selve prosjektet avsluttes til nyttår, men erfaringene tar vi med oss videre og fortsetter arbeidet med
inkludering gjennom vårt ordinære organisasjonsarbeid.
Kontaktperson: sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no 901 41 091

Skjema for årsrapportering
Dette skjemaet danner grunnlaget for årsmeldingen til Norges Bygdekvinnelag. Det er derfor viktig at
alle lokallag fyller ut skjemaet slik at vi får summert opp alle aktivitetene som skjer gjennom året. Her
kan du fylle ut skjemaet direkte.
Skjemaet kan også lastes ned på bygdekvinnelaget.no ,fyll inn og trykk direkte på «sendknappen»
Frist for innsending er 1. desember 2018
Kontaktperson: marie.aaslie@bygdekvinnelaget.no 22054815.

Styreskjema
For at vi i administrasjonen skal kunne gi informasjon til lokallagene, er vi avhengig av at dere er
oppført med riktig opplysninger om hvem som sitter i styret. Etter at dere i årsmøtet har gjort
endringer i tillitsvalgte til lokallagstyret, må dere fylle ut vedlagte skjema og sende til
post@bygdekvinnelaget.no. Skjemaet kan også lastes ned på bygdekvinnelaget.no. Husk å fylle inn
alle boksene 😊
Frist for innsending er 1. desember 2018.
Kontaktperson:
marie.aaslie@bygdekvinnelaget.no 22054815.

Verving
Uke 5 og 6 er Norges Bygdekvinnelags verveuker. Her oppfordrer vi alle lokallag til å sette
fokus på verving gjennom egne aktiviteter. Ved å vise fram de gode aktivitetene i
organisasjonen håper vi å inspirere flere kvinner til å bli medlem i Bygdekvinnelaget.
Under verveukene vil vi skape engasjement og oppmerksomhet på sosiale medier ved å
skrive om aktiviteter som foregår i lokallagene.

Norges Bygdekvinnelag sitt styre vil gjerne i løpet av verveukene besøke lokallag og fylkeslag.
Ta kontakt med ellen@krageberg.no 911 42 611 om ditt lag ønsker besøk.
Vervebrosjyrer kan bestilles på post@bygdekvinnelaget.no eller ring 22054518.

Medlemsfordeler
Som medlem i Norges Bygdekvinnelag kan du benytte deg av gode fordeler og rabatter
gjennom Agrol-avtalen og Landkreditt. Agrol er et fordelsprogram som har til formål å
skaffe medlemsorganisasjonene gunstigst mulig priser og betingelser på produkter og
tjenester.
Kontaktperson: marie.aaslie@bygdekvinnelaget.no

Husk
✓ Lik Bygdekvinnelagets Facebook-side
✓ Bygdekvinnelaget er på Instagram
med #bygdekvinner. Bli med du òg!
✓ Bygg blir tema for Norges Bygdekvinnelags råvareaksjonen 2019
✓ Ønsker ditt lokallag kurs i egen nettside ta kontakt med
helle.berger@bygdekvinnelaget.no
✓ Lokallagsutsendingen kan lastes ned på bygdekvinnelaget.no. Slik kan du dele den
med resten av ditt lokallagsstyre.
✓ Vedlagt følger årsmeldingen 2017 for Norges Bygdekvinnelag

Med vennlig hilsen

Cesilie Aurbakken
Generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag

