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Protokoll fra årsmøte i Oppland Bygdekvinnelag 24.-25, mars 2017, Thon 
Hotel Otta 
 
Fredag: 
Lisbet Rustad ønsket velkommen. 
Ordfører i Sel kommune Dag Erik Pryhn orienterer om kommunen. 
   
Liv Grøtte fra NBK informerte litt om seg selv og om vervet i Norges Bygdekvinnelag. 
Hun har ansvaret for området landbruk.  
Liv Grøtte er advokat og har ansvaret for NBK sin juridiske hjelpetelefon.  
Hun er den i styret i NBK som har ansvaret for området landbruk.   
 
Her er noe av det Liv tok opp: 
Bygda i bevegelse. Fin aktivitet, engasjert mange. Viktig at vi fortsetter med turer selv om 
prosjektet er avsluttet.  
 
NBK sitt arbeid sentralt. De må forholde seg til arbeidsplanen som er vedtatt på årsmøtet. I 
arbeidsplanen er det forskjellige tiltak som skal prioriteres. Det er fire områder de satser på.   
Det er opprettet egne grupper som tar for seg følgende tema: 
 
Synliggjøring 
Verving 
Lagsutvikling. Hvordan starte opp nye lag? 
En tøff forbrukersak. Direkte overfor forbrukere i hele landet.  
 
To prosjekt som starter i 2017. Tradisjonsmat og Kvinner ut.  
Kvinner ut. De har søkt Gjensidigestiftelsen om støtte til prosjektet i 2017-2018. Har fått 
støtte på 3 millioner. Det skal brukes på prosjektene i samarbeid med Norsk Friluftsråd.  
Bli en mer inkluderende organisasjon. Det kommer stadig nye kvinner til bygda både 
flyktninger og innvandrere.  
 
Lokallagene kan søke om kr 8.000,- for å lage 4 aktiviteter tilknyttet ut på tur. Ta kontakt 
med de nye innflytterne.  
 
Tøff forbrukersak. Jobbe i forhold til norske grønnsaker. Trend at det er forbruk av 
grønnsaker. Veldig mye nye grønnsaker som er trendy. Aksjonsdag 16. oktober. Skal 
oppfordre til å kjøpe norske grønnsaker og dyrke grønnsaker.  Det er god smak på norske 
grønnsaker. Vi bruker lite sprøytemidler. 
 
Oppfordre lokallagene å ha egen nettside. NBK tar kr 1.000,- av lokallagene for at de skal ta i 
bruk nettsiden.  
 
Årets lokallag. Søk om å bli årets lokallag. Kan vinne penger.  
 
Årets Inspirasjonsseminar blir i Bergen 20.-22. oktober.  
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Organisasjonskurs for lokallaga. Det er avsatt kr 20.000,- til hvert fylkeslag som kan brukes 
på å arrangere tillitsmannskurs. Det er ikke sendt ut noe særlig med informasjon om dette 
enda men det kommer info til høsten. Skal ikke stilles så store krav. Det skal utarbeides en 
mal og den blir ikke ferdig før til høsten. Minimum 4 timer.  
Må være eget møte på dette og ikke ta det i etterkant av andre møter.  
 
Gode aktiviteter i laget er den beste vervemåten. Vi må være synlige.  
 
Marit Tordhol. Borgny Sletten, Gunhild Myhren Eggen, Vigdis Amlien Kristiansen, Nina V. 
Nordrum, Svanhild Gjeilo, Inger J. Stensrud Haug, Hildrun Granseth, Laila Strand Nilsen, 
Bjørnhild Kihle og Anne Irene Aaberg deltok i diskusjonen på innlegget til Liv Grøtte. 
 
Kjersti Johnsgård informerte om Landsstevnet til NBU som holdes på Jorekstad i juli.  
 
Oppland Bygdekvinnelag fikk marsipankake betalt av Gjensidige. OBK fylte 80 år i mars. Det 
ble vist en billedkarusell lagd av Laila Brøste og Borgny Skansen Sletten. 
 
Gunn Jorun Sørum fra NBK informerte om prosjektet Norsk Tradisjonsmat.  
 
MÅL: Videreformidle kunnskap og skape interesse for norsk tradisjonsmat blant ungdom og 
unge voksne 
 
HVORDAN: Ved å lage en oversiktlig og inspirerende nettside med oppskrifter og 
informasjon om tradisjonsmat fra hele Norge. 
 
Nettstedet www.norsktradisjonsmat.no lanseres til sommeren. Dette er noen av 
mulighetene på de nye nettsidene: 
 
Oppskrifter sortert etter fylke.  
Mulig å søke etter oppskrifter med utgangspunkt i type rett, tidsbruk, råvarer m.m.  
Mulig å lagre oppskrifter i «digital kokebok» 
Artikler om matens historiske rolle ved høytider, måltidstradisjoner m.m.  
Videoer med demonstrasjon av ulike retter og teknikker  
Informasjon om Norges Bygdekvinnelag 
 
Oppskrifter kan sendes inn fra mai. Alle lokallag får informasjonspakke med informasjon om 
hvor og hvordan man sender inn oppskrift, start gjerne planleggingen allerede nå. 
Fylkeslaget med flest deltagende lokallag (prosentvis) får kr 10.000,- til mataktivitet! 
 
Prosjektkontakt i fylkeslaget er Borgny Skansen Sletten. Hun ønsker å besøke alle lokallagene 
i fylket. Lokallagene kan samarbeide. Lokallaga skal lage en rett som hører til i sitt lokallag. 
Send forslag på dato til Borgny, så kommer hun på besøk. Dette må skje innen november 
2017, aller helst i løpet av august – oktober.  
 
Alt av mat og drikke kan tilberedes. Ikke bare middag. Ei oppskrift på hvert lag? Tar gjerne 
flere. Alle må levere for at vi skal vinne kr 10.000. Det er flere lokallag som har laget 

http://www.norsktradisjonsmat.no/
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matbøker. Er ikke meningen at lokallaga skal finne opp nye oppskrifter, det skal være 
tradisjonsmat.  
Borgny sender ut mail til lokallagsledere med info.  
Det har vært samlet inn mye oppskrifter tidligere. Hvor er de? Ingen vet hvor de er.  
 
Piffe opp maten med norske urter. Dyrk urter i vinduskarmen. Sukkermengden i gamle 
oppskrifter inneholdt ofte mye sukker. Det kan helt sikkert halveres.  
 
Kommer oppskriftene ut i bokform? Det er ikke planlagt men er en mulighet på sikt når alt 
blir samlet på en plass. 
 
Møtet avsluttet kl. 18.15. Vi møttes til underholdning kl. 19.00. 
 
Under årsmøtemiddagen så var det utdeling av positivprisen til Inger Karin Lønnum og 
lokallagets pris til Lågen Bygdekvinnelag. 
 
Lørdag 
Laila ønsker god morgen. 
Ord for dagen av prost i Nord-Gudbrandsdal, Paul Skuland.  
 
Sak 1. Åpning av møtet  
 
Møtet ble åpnet med NBK’ sangen. 
Nina Nordrum er møteleder. Hun refererte til formålsparagrafen og ga en del praktisk 
informasjon. Hun ønsket videre et godt møte. 
 
Sak 2.  Navneopprop  
 
Navneopprop ved Bitten.  
 
Sak 3.  Godkjenning av innkalling og sakliste. 
 
Innkalling datert 19. januar og sakliste utsendt 8. mars ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 4.  Åpent eller lukket møte. 
 
Møteleder foreslår at møtet avvikles som åpent møte, men med rett til å lukke møtet om 
møteleder finner det nødvendig. 
 
Vedtak: 
OBK`s årsmøte 2017 avvikles som åpent møte men med forbehold om at møtet kan lukkes 
om møteleder finner det nødvendig.  
 
Sak 5.  Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder. 
 
Møteleder foreslo Anne Berit R. Gillebo, Øyer og Vigdis Amlien Kristiansen, Vardal. 
Ingen andre forslag. 
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Vedtak: 
Anne Berit R. Gillebo og Vigdis Amlien Kristiansen underskriver protokollen sammen med 
møteleder. 
 
Sak 6. Leders tale. 
 
For 80 år siden, i 1937, ble 14 strå bundet sammen til et lite kornnek. Kornneket – Oppland 
Bondekvinnelag som i dag har navnet Oppland Bygdekvinnelag – består i dag av flere strå 
som danner de 36 lokallagene i vårt fylke. 
 
Det var Olga Bjoner og Ruth M. Herberg fra Fluberg Bondekvinnelag som tok initiativet til å 
sende ut et brev til alle lokallag med spørsmål om interessa for å stå samla. Halvparten 
svarte at de ville, de andre kom det ikke noe svar fra. Men 18. mars møttes 24 utsendinger 
fra 14 lag på Gjøvik, og fylkeslaget ble stifta. Ruth M Herberg ble valgt til formann. 
         
Markering av et jubileum gir grunnlag for å se tilbake på historien. Mye har forandret seg 
siden 1937. Ikke hadde vi elektrisk komfyr, kjøleskap eller vaskemaskin. Ikke hadde vi TV, 
internett eller Facebook. Ikke var familien et transportbyrå som strevde med å få logistikken 
til å gå opp med å kjøre unger til forskjellige fritidsaktiviteter. Arbeidsplassen var hjemme på 
garden. Men i dag? 
Hva er det som gjør at vi sitter her nå i dag, tilsynelatende friske, ungdommelige og oppvakte 
og kan jubilere for bygdekvinnelaget der blodet fortsatt strømmer friskt i årene. Og hva er 
det som gjør at det fortsetter slik? 
 
Fra første stund har ideen om å ivareta bygdefolkets økonomiske, sosiale og kulturelle 
interesser vært fundamentet for vårt kvinnefellesskap. Kvinners liv- og arbeidssituasjon har 
naturlig nok vært i fokus. Samt mat og tradisjoner. 
 
Det er mange saker gjennom disse årene som bygdekvinnelagene har kjempet for – og fram.  
Det er det fortsatt, og vi ser at det nytter. 
Det gir grunnlag til å takke alle disse kvinner - som gjennom alle disse år har gitt noe av seg 
sjøl, av dager og sitt liv for fellesskapet de var- og er en del av, og ideer de har trodd på. Men 
ikke minst det sosiale. Det å kunne ha det moro i lag. Det å kunne gå på møter, treffes og ha 
en trivelig kveld i sammen, har betydd, - og betyr så uendelig mye den dag i dag.           
 
Bygdekvinnelaget er en organisasjon som favner mange, det har arbeidsåret 2016 vært et 
tydelig bevis på med sitt prosjekt Bygda i Bevegelse. Dette har vært en stor suksess der dere 
i lokallagene har lykkes med å legge til rette en lavterskelaktivitet for alle. Svært mange har 
fått drahjelp til et mer aktivt liv og ei bedre helse. I kombinasjon med disse turene har 
sanking og høsting av Ville Vekster vært en del av opplegget, samt lage et godt måltid mat og 
nyte det rundt et bål. Dette har bidratt til en fin felles aktivitet der hele familien er med.  
Etter å ha hørt et foredrag av Ine Wigernæs der hun tar for seg” Trygghet på bånn – om 
verdien av hverdag og egenerfaring” er Bygdekvinnelaget sitt prosjekt Bygda i Bevegelse i 
riktig retning å gå. Ho sier vi trenger ikke kompliserte treningsopplegg, vi trenger ikke 
kosttilskudd. Spis vanlig mat. Mat produsert på Norsk jord er både rein og trygg. Med dette 
øker vi vår livskvalitet, bygger trygghet og får gode opplevelser.  
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Årsmøte i Norges bygdekvinnelag 2016 var i Lyngdal 3.-4. juni. Vi var tre delegater fra styret: 
Bitten Nesbakken, Kari Fægri Andersen, Magnhild Grimsrud og Borgny Skansen Sletten som 
sjåfør og observatør. Vest Agder bygdekvinnelag hadde lagt godt til rette for fint program og 
lokale kulturarrangement. 
Det var et godt gjennomført årsmøte med gode debatter der mange saker ble vedtatt. 
En stor sak var vedtektsendringer, her ble det vedtatt felles vedtekter for alle tre ledd i 
organisasjonen. Årsmøte blir endret til Landsmøte fra 2018.  
 
Fire resolusjoner ble vedtatt: 

- Styrk jordvernet 
- Reverser fedrekvoten 
- Regjeringen truer dagens bosetting, matberedskap og mattrygghet. 
- Invester i lokal integrering og øk grunnstøtten til frivillighet. 

 
Det var stor spenning til valg av ny leder. Valgkomiteen hadde innstilt på Ellen Krageberg 
som ny leder. Det kom benkeforslag på Marna Ramsøy. Etter opptelling ble Ellen valgt. Vi her 
i Oppland er stolte over å ha fått leder i Norges bygdekvinnelag. 
 
Norges bygdekvinnelag har et mål om 15000 medlemmer innen 2020. Dette høres kanskje 
mye ut, men det er ikke umulig. For å få til dette så må vi tørre å spørre. 
Vi må se viktigheten av å høre til i et felleskap, ha en sosial møteplass, tenke nytt og gi litt 
slipp på det gamle.  Respektere at de nye ikke vil inn i styre med en gang. Ta vare på alle 
medlemmer. Ha som mål – hva kan jeg bidra med som medlem. 
Enkelte lokallag sliter med å få på plass styre og ny leder etter høstens årsmøter. Dette er 
utfordrende, men noen får det til å fungere med et arbeidende styre. Flere lag er inne i et 
generasjonsskifte. Klarer vi å få nye medlemmer, har vi større mulighet til økt aktivitet og 
flere å dele oppgaver med. Vi må lytte til hva de har lyst til å bidra med, vise entusiasme for 
andres forslag og ideer.  
 
Norges Bygdekvinnelag har gitt innspill til Næringskomiteen og er kritiske til 
jordbruksmeldingen.  
For å ha en fremtidsrettet jordbruksproduksjon må vi legge til rette for levende bygder, 
arbeidsplasser, et mangfold av matvarer og en trygg matproduksjon over hele landet. Med 
matproduksjon over hele landet har vi en god beredskap og matsikkerhet. 
Jordbrukets viktigste samfunnsoppdrag er å produsere nok mat.  Norske forbrukere setter 
pris på mat produser i Norge. Vi vil ha mat produsert på Norsk jord der det er mulig, og vi vil 
ha rein og trygg mat. 
For at det skal være attraktivt å bo i bygdene må gode arbeidsplasser og lokalt næringsliv 
være en grunnleggende forutsetning. 
Med dette må vi se viktigheten av å ha en organisasjon som greier å holde på 
medlemsmassen for å ha innflytelse i samfunnet. Det er krevende å bli hørt. 
 
Jeg vil berømme sentralstyret og administrasjonen for det arbeidet de legger ned med 
innspill og høringer inn til stortinget. 
 
Integrering og tradisjon. 
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Her i vinter fikk jeg en forespørsel om nettopp det.  Det skulle skrives en bok om mat og 
mattradisjoner der innvandrerkvinner ønsket å lære om norske mattradisjoner.  Mitt bidrag 
til dette ble lefsebaking.  
Lefsebaking har lange tradisjoner i Norge, og jeg synes det er viktig å føre denne tradisjonen 
videre fra generasjon til generasjon. Interessen og kunsten for baking kan være en viktig 
faktor i integrering og tilpassing i norsk kultur.   
Shaima kommer fra Syria og har vært i Norge i fire år, snakker og forstår godt norsk og har 
fått seg jobb som tannlegesekretær.  Shaima var en dyktig elev så det gikk ikke lenge før hun 
bakte fine lefser.  Dette var en fin opplevelse både for meg og henne. Dagen ble avslutta 
med fersk lefse, smør, brunost og en kaffekopp ved kjøkkenbordet. 
 
Dere bygdekvinner rundt om i lokallagene er flinke til å skape aktiviteter med vekt på slike 
arrangement. Dette er med på å skape en mer inkluderende organisasjon.  
Nå i 2017 og 2018 har NBK fått midler fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet ”Kvinner UT”. 
Søk på midler og lykke til med aktivitetene. 
 
For 11. året på rad er Bygdekvinnelaget med på innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft. 
Bare i Oppland har bygdekvinnelagene samlet inn godt over kr 500.000.- 
Deres innsats oppleves som en enorm motivasjon for alle som er berørt av kreft. 
SAMMEN SKAPER VI HÅP! 
Takk for at dere stille opp til en så viktig dugnad. 
 
Som en del av satsinga på rekruttering, likestilling og utdanning i landbruket (RULL) ble det i 
høst lagt opp til å arrangere studieturer for kvinner i tilknytning til landbruket. 
Turene var en del av RULL samarbeidet mellom Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og 
småbrukarlag, Oppland Bygdekvinnelag, Fylkesmannen i Oppland og Oppland 
Fylkeskommune. 
Det ble lagt opp til to turer, en til Toten og en til Lesja. Målet med turene var å gi inspirasjon 
og bygge nettverk, besøke kvinner som er engasjert i landbruket, både tradisjonelt og innen 
annen næring. De kvinnene vi besøkte hadde starta sin egen arbeidsplass hjemme på 
gården. Det var fra dyrking av bær, foredling av forskjellig kjøtt og osteproduksjon. De fleste 
hadde salg fra egen gårdsbutikk. 
Det ble gitt gode tilbakemeldinger på at dette var en tur bare for kvinner.  
Planen er at det skal arrangeres nye turer til høsten. 
 
Etter en gjennomgang av alle rapporter, kan vi nok en gang se tilbake på et aktivt og godt 
arbeidsår. Dere gjør en fantastisk jobb. Stiller opp på små og store arrangementer, 
dugnader, innsamlinger, kurs, servering av skolemat og kaffe på eldresenter der dere skaper 
hygge og trivsel for beboere.  
Jeg synes det er fint og verdifullt at hvert enkelt lokallag også har sine egne ting de gjør 
sammen. Vårt fylke er stort med mange lokallag, da vil det være naturlig at aktivitetene er 
forskjellige rundt omkring. Stå på videre for det dere brenner for, og husk at frivillig arbeid 
bygger gode samfunn og et godt omdømme til Bygdekvinnelaget. Vi er noe av limet i bygda, 
og det vil alltid være bruk for oss. 
 
I oppland har vi hatt mange jubileer i året som har gått. N. Fåvang og S. Fåvang - 90 år, 
Vardal, Kolbu og V. Toten - 80 år, N. Ål og Biri – 70 år. 
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I disse anledninger har det kommet invitasjon til oss i fylkesstyret. Dette er hyggelige 
oppgaver å ta del i. Det å ta på seg finstasen, møte opp og få vær med på feiringa er 
hyggelige minner å ha med seg videre i livet. 
 
I sju år har jeg vært så heldig å få være en del av fylkesstyret i Oppland. Dette har vært en 
reise i Bygdekvinnelaget for meg. Mange møter har det vært når en ser tilbake på disse 
årene. Mange flotte mennesker har jeg møtt og stiftet bekjentskap med. Mye har jeg lært, 
og forhåpentlig vis har jeg klart å tilføre en del sjøl. Med et styre som fungere er det en glede 
å kunne jobbe med Bygdekvinnelaget og bygdekvinnelagssaker.  I fellesskap har vi hatt gode 
og humørfylte møter.  Det skaper samhold og trivsel. Takk skal der ha. 
 
Det å ha bondelagskontoret på Lillehammer er til stor hjelp og nytte for oss. Der har vi 
styremøtene, der blir alt av sakspapirer ordna og sendt ut, og der har vi Jorunn som alltid er 
behjelpelig når det er noe en lurer på.  
En stor takk til deg Jorunn for all hjelp og støtte du gir meg. 
 
Sak 7.  Årsmelding for 2016. 
 
Kari presenterte hovedpunktene i årsmeldingen for Oppland Bygdekvinnelag 2016.   
 
Sak 8. Generaldebatt sak 6 og 7. 
 
I debatten deltok: 
Anne Irene Aaberg, Bjørnhild Kihle, Hanne Mette Aarnes, Ingerud Lyngnes Dahl, Kari 
Tromsnes, Magnhild Grimsrud, Anne Berit R. Gillebo, Maritza Kroeze, Laila Strand Nilsen og 
Lisbet Rustad.  
 

- Støtt annonsørene som har annonse i årsmeldingen. 
- Bra at OBK satser på grønnsaker neste år. Være tøff forbruker. Har ei næring med  

fortrinn pga klima, næringsrik jord og rent vann. Plantehelse og dyrehelse er i 
verdenstoppen. Se etter Nyt Norge merke og bruk de produktene.  

- Vi blir sterkere av å jobbe sammen. Ei så stor gruppe som OBK blir lagt merke til. Vi 
blir lyttet til.  

- Bruke sosiale medier og nettside. OBK vil være en synlig organisasjon og nå nye 
medlemmer. Også yngre medlemmer. Kan det tas videre hva kostnaden er? Hvis alle 
lokallagene har nettside, blir det da billigere? Vi skal gjøre oss bedre kjent med 
facebook og instagram. Det er markedsføring og en synlighetsarena.   
Styremøter kan holdes via skype. Et ønske om å stimulere om å ta i bruk dagens 
teknologi.  

- Takke for gjennomgang av årsmelding. God gjennomgang og fin oversikt. Magnhild 
holdt en fin tale. Kjekt å se at styret står skulder ved skulder. Dele på 
arbeidsoppgaver under hele årsmøtet. Veldig bra.  

- Det er en utfordring fremover å ha god informasjonsflyt i laget. Noen er på mail og 
noen er på facebook. Alle medlemmene bør bli inkludert. Være flink til å få frem 
informasjon utenfor laget også. God kommunikasjon mellom lokallagene, fylkeslaget 
og sentralleddet.  

- Kommunikasjon er viktig. Det gir informasjon.  
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- Det er flere lokallag som ikke har sent inn årsrapport. Tror det er vanskelig med 
linken, noen lag har oversett den. Er det sendt ut purring til de lokallagene som ikke 
har levert? Det å ikke komme i årsmelding over aktiviteter gjennom året er veldig 
dumt.  

- Helle Berger i NBK kan komme og holde datakurs for lokallagene.    
- Styret i OBK deler på oppgaver. Vi er et team. Viktig at alle tar i et tak.  
- OBK bør på Instagram. Der kan det deles videre til facebook. Alle lokallaga bør ligge 

på nettsiden til NBK. Felles plattform. Hvorfor koster det så mye? 
- Berømme og takke Magnhild for den jobben hun har gjort. Har også sittet i 

lokallagsstyret. En synlig leder, det vises i årsmeldingen. Det betyr mye for lokallaget 
at det er et synlig og godt arbeidende styret.  

- Oppfordre flere til å integrere innvandrere. Viktig å være godt synlig i bygda.  
- Må registrere seg i Brønnøysundregisteret. Det er ei papirmølle uten like.   
- Grønnsaker og norsk tradisjonsmat. Veldig hyggelig å lage norsk mat. Bruker norske 

råvarer til å lage nederlandske matretter. Tar med smaksprøver på møte. Oppskriften 
får de etterpå. Lager nederlandske matretter på norske grønnsaker. Inkludere flere 
fra utlandet, så de også får dele sine tradisjoner.  

- Vervebrosjyrer bør inneholde bilde og lite tekst. Det fenger yngre folk.  
- Verve. Hvordan gjøre det? Kort tekst og bilde. Det kan vi gi som innspill inn til NBK.  
- Oppskriftsstafett som er blitt borte. Det nye styret bør ta tak i dette, noen må vite 

hvor det er blitt av. Viktig at dette blir ryddet opp i. Vi må ikke gi oss på dette. Få et 
skriftlig svar.  

-  Ang. Brønnøysundregisteret. Har ringt. Send inn vedtektene for NBK. Alle i styret må 
skrive under. Send bare underskriftene til Brønnøysund. De ble godkjent.  

- Ang. kostnad for nettside til lokallagene via NBK. Det er 580 lokallag i NBK. Gang det 
med kr 1.000-. Det blir mye penger i løpet av året.  

- Ang. innsending av rapporteringsskjema til NBK Fylket bør få tilbakemelding på hvem 
som har levert.  

- Søte om midler. Helse og rehabilitering. Noen medlemsorganisasjoner er der, for 
eksempel saniteten. Mye av det vi gjør er helsebringende, mat, fysisk aktivitet, 
trivsel, inkludering, nettverk m.m. Hadde vi i Bygdekvinnelaget nevnt ordet helse i 
våre vedtekter eller lignende så kan vi søke om å være i helse og rehabilitering. Der er 
det mye penger å søke på.  

- Tinestafetten 2004. Samlet inn mange oppskrifter fra Oppland. Dette må vi ta videre.  
 
Bjørnhild Kihle hilste fra Oppland Bondelag. 
 
Magnhild Grimsrud oppsummerte og kommenterte innleggene i generaldebatten. 
 
Møteleder fremmet forslag til vedtak i sak 6 og 7. 
Årsmeldingen tas opp til godkjenning. 
 
Vedtak sak 6 og 7:  
Styret har merket seg de synspunkter som har kommet frem i debatten.  
Leders tale tas til etterretning.  
 
Årsmeldingen godkjennes. 
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Sak 9. Regnskap for 2016 
 
Regnskapet ble lagt frem av Anne Irene Aaberg.  
 
Borgny Skansen Sletten og Anne Berit R. Gillebo deltok i debatten. 
 
Hvorfor er ikke årsmøte i NBK med? Det var i 2016.  
Andre inntekter. Hva er det.  
 
Anne Irene Aaberg kommenterte innleggene.  
Ang. andre inntekter – det er bl.a. utlodning på ledermøte. Resten er tilskudd til kvinner i 
landbruket. Turen har gått i balanse.  
Årsmøtet er det NBK som betaler. Litt i kilometergodtgjørelse. Anne Irene nevnte at 
renteinntekter fra DNB ikke var ført og dermed ikke sto i regnskapet.  
 
Vedtak: 
Det framlagte regnskap for 2016 godkjennes.  
 
Sak 10 Forslag til arbeidsplan 2017 – 2018.   
 
Styrets forslag til arbeidsplan ble lagt frem av Lisbet.    
 
Kommunikasjon 
OBK vil oppmuntre lokallagene til å samarbeide med andre lag.  
OBK skal bruke media aktivt for å synliggjøre og markedsføre aktivitet. 
OBK skal bruke facebook aktivt, som en inspirator for medlemmer og andre. 
 
Organisasjon 
OBK skal bruke NBK sitt nye strategidokument aktivt i sitt arbeid. 
OBK skal oppmuntre lokallagene til å verve flere medlemmer. 
OBK skal oppmuntre til kurs/studiearbeid og trivselstiltak.  
OBK skal fortsette samarbeidet med andre tilhørende organisasjoner. 
OBK skal invitere til ledersamling/regionmøter for lokallagene. 
Miljø 
OBK vil fokusere på miljøet og oppfordre til å tenke globalt og handle lokalt. 
OBK vil ha fokus retta mot bruk- og kast mentalitet, spesielt av mat. 
OBK vil oppfordre til bruk av norske råvarer.  
OBK skal være en inspirator for god norsk mat i skole og institusjon. 
 
Kultur 
OBK skal arbeide aktivt med råvareaksjon ”Ville vekster”.   
OBK vil oppmuntre lokallagene i å følge opp NBK sitt hovedprosjekt "Norsk Tradisjonsmat".  
OBK ønsker at lokallagene skal være en møteplass for aktive kvinner og at møter og 
arrangementer er åpne for alle. 
OBK ønsker at boka ”Barndomsminne frå Oppland” markedsføres og selges.  
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Følgende deltok i debatten: 
Inger Stensrud Haug, Brandbu, Inger Helene Breivik, V. Toten, Bjørnhild Kihle, Ø. Toten, 
Borgny Skansen Sletten, Ruste, Anne Berit R. Gillebo, Øyer, Lisbet Rustad, styret i OBK. 
 

- Vil ta inn litt ekstra på det som gjelder kommunikasjon. Facebook og hjemmeside. 
- Hvor blir det av videreføring av prosjektet kvinner ut.  
- Arbeidsplan skal være mest mulig konkret. 
- Fire satsingspunkter. Er det noe som Oppland skal ha med videre?  
- Vi var ikke klar over satsingspunktene når vi skrev arbeidsplanen.  
- Instagram bør være med.  
- OBK skal bruke sitt nye strategidokument i sitt nye arbeid, de punktene Liv Grøtte fra 

NBK kom med står der.  
 
Vedtak:  
Skriftlige innspill til arbeidsplanen:  

- OBK skal bruke sitt nye strategidokument aktivt i sitt arbeid, inkludert å være tøff 
forbruker 

- OBK bør jobbe aktivt for bedre synliggjøring (Står under linje 2 under 
kommunikasjon) 

- OBK vil fortsette prosjektet «Bygda i bevegelse» som videre er «Kvinner Ut». 
- OBK skal bruke nettsiden, facebook og instagram aktivt, som en inspirator for 

medlemmer og andre. 
 

Styrets forslag til arbeidsplan for 2017-2018 godkjennes med de skriftlige innspillene som er 
kommet inn.  
 
Sak 11. Budsjett for 2017 
 
Forslag til budsjett ble lagt frem av Anne Irene.  
 
Disse deltok i debatten: 
Hildrun Granseth, Dovre og Inger Stensrud Haug, Brandbu. Anne Irene Aaberg kommenterte 
innspillene.  
 
Annen kostnad 57.581,-, hva er det? Medlemskontingenten øker. Hvorfor?  
Kurs og arr. inntekter. Hva er det?  
 
Annen kostnad er studietur for kvinner i landbruket. Studieturen går i balanse.  
Årsmøtet i OBK 2016 vedtok å øke kontingenten.  
Kurs og arr. Inntekter er midler som fylkeslaget kan søke på hos NBK for å holde 
tillitsmannskurs.   
 
Annonser. Anne Irene har spurt alle, ingen i Nord-Gudbrandsdal ønsket annonse.  
 
Budsjettet tas opp til godkjenning. 
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Vedtak:  
Det framlagte forslag til budsjett godkjennes som retningsgivende for styrets virksomhet i 
2017. 
 
Sak 12. Saker fra styret.  

a) Medlemsverving ved Kari 

Offisielle verveuker, uke 5 og 6. Vi må verve hele åra. Vær flink til å spør. Fortell hva 

vi jobber med. Ta imot de yngre, spør hva de ønsker. Ta også kontakt med de nye 

landskvinner. Følge opp dette, tilby de skyss, inkluder de.  

b) Ville vekster 2016 – 2017 ved Bitten 

Ønsker at alle lokallaga skal ut å gå Pilegrimsleden. Gå 3-5 km og ha litt aktivitet. 

Bruker ville vekster, kan servere ett eller annet med ville vekster, eller informerer om 

ville vekster. Jane skal lage program for hele leden.  

c) Resolusjon – styrk matproduksjonen ved Lisbet Rustad. 

 

Til fylkets politikere:  
 
Styrk matproduksjonen 
En stadig økende befolkning i Norge gjør at vi må øke matproduksjonen, ikke senke den. Da 
må vi ta vare på all jorda vi har for å produsere mat på. Oppland Bygdekvinnelag mener at alt 
for mye matjord bygges ned. I Oppland fylke har det fra 2007 til 2015 blitt 3059 dekar 
mindre produktivt areal. Det har vi absolutt ikke råd til.  
Norske forbrukere setter pris på mat produsert i Norge. Våre 13500 medlemmer i Norges 
Bygdekvinnelag ber dere om å ta ansvar for å beskytte den store verdien som et produktivt 
jordbruksareal representerer. Denne verdien kan ikke måles i penger på samme måte som 
en utbyggers raske økonomiske gevinst, men det kan måles i evnen til selvforsyning for 
framtidige generasjoner. Storsamfunnet må stå opp for denne verdien, som er verdt 
uendelig mye mer enn nåtidens økonomiske gevinst.  
Vi vil ha mat produsert på norsk jord der det er mulig - og vi vil ha mer av den.  Vår evne til 
selvforsyning av mat fra jordbruket er under press. Statistikk viser at Over 1 million dekar 
dyrka og dyrkbar jord er omdisponert i Norge de siste 50 årene. Bare i perioden 2005 - 2011 
ble det omdisponert over 50 000 dekar dyrka jord til andre formål enn landbruk..  Matjorda 
bygges ned i en takt som ikke er bærekraftig for fremtiden.  Infrastruktur, handel, næring og 
boliger plasseres for enkelt på flate jorder, men kan like godt plasseres på steingrunn, ikke-
dyrkbare skråninger og i skogsområder. Myndighetene tar ikke forvaltningsjobben alvorlig 
nok. En mer sentral styring er nødvendig for å håndheve jordvernet. 
Oppland Bygdekvinnelag krever at politikerne i Oppland jobber hardere for å beskytte 
matjorda.  Vi ønsker oss en nullvisjon for nedbygging. 
 
Hilsen Oppland Bygdekvinnelag  
 
Vedtak: 
Årsmøtet stiller seg bak denne resolusjonen. 
Resolusjonen sendes til politikere i oppland. 
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d) Orienteringssaker 

 

Tåle Willerud har sluttet i Oppland Bondelag. Han har ført regnskapet til OBK. Vi har 

innhentet tilbud fra et par regnskapskontorer og fått tilbud på ca kr 32.000,-. 

Anne Irene Aaberg har tatt på seg å føre regnskapet til Oppland Bygdekvinnelag for 

kr 6.000,-. 

 

Sak 13. Innkomne saker fra lokallaga 
  

Sak fra Dovre Bygdekvinnelag til Årsmøtet i Oppland Bygdekvinnelag 
Drivstoffpriser og bygdesamfunn. 
Dei høge drivstoffprisane vi nå har fått, medfører så store meirkostnader at det snart er uråd 
å bu usentralt i ei bygd. 
Det er ynskje om at vi skal bruke kollektiv transbort, men det ser ut til at dei som regjerer 
trøng ei påminning om at slike tilbod ikkje er slik som i byane. 
Ei levande bygd vil seia at vi må reise lengere strekningar for å kunne koma på arbeid og 
kunne gjera nødvendige ærend. 
Ein som er sjølstendig næringsdrivande i bygdenorge vil det påvirke driftkostnadene. 
Det er farga diesel som er beregna på dei som er gardbrukare og entreprenør maskiner, men 
der er prisen nesten like stor nå. 
Arbeidsplassar må bygdenorge ha og vi må ha folk til å bu i meir usentrale deler av landet 
vårt.  
  
Er det mulig å prøve å påvirke på noko vis? 
 
Bygdenorge har mange utfordringar og vi trøng ikkje at alt blir dyrare, viss vi vil ha levande 
bygder. 
  
 Sak fra Ruste Bygdekvinnelag til årsmøtet i Oppland Bygdekvinnelag. 
Kultur er holdninger, verdier og normer. 
Vår organisasjon skal ivareta interesser som bygger på kristen kulturarv. 
Den kulturarven sliter med en del motbør i vår tid.  
Stat og kirke har skilt lag og vi har fått Norsk folkekirke med indre selvstyre.             Fremdeles 
er den knytt til staten i form av statsstøtte. 
Den kulturen vi har kjent som en tradisjon når det gjelder bruken av kirken til dåp, 
konfirmasjon og vigsel er på vikende front. Medlemstallet har i siste åra gått nedover.        
Det ble gjort enkelt å melde seg inn og ut fra vårt kirkeregister. Det resulterte i ca. 40.000 
utmeldte og rett nok ca.3000 innmeldte på stutt tid. Dette resulterer i at det blir høyere 
støtte til andre trossamfunn og enkelte er på rask fremgang i vårt livssynsåpne samfunn.  
Hva skjer så med de verdiene og normene som vi har sett på som våre norske, kristne 
fellesverdier.  
I sin nyttårstale sa kongen at kunnskap om kulturell arv gjør oss helere som mennesker.  Vår 
kristne kulturarv er en viktig del av den arven. Kongen presiserte også ett av flere ønsker Jeg 
ønsker at vi gjør det trygt for kvinner å bo i Norge.  Vi er vant til et samfunn der vi har 
oppnådd likestilling og kvinner kan bevege seg fritt og trygt. Vi deler vel alle et håp om at det 
skal være slik også i fremtiden. 
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Vår norske folkekirke er en kirke for alle uavhengig av om troen er sterk, svak eller uklar. 
Dåpen er eneste grunnlag for medlemskap. Motivene for å tilhøre kan knyttes til respekt for 
tradisjoner, tilslutning til verdier eller ønske om å tilhøre og støtte opp om vår kristne 
kulturarv. Kvinner har tradisjonelt vært sterke kulturbærere og kulturformidlere.                 
Det skal vi fremdeles være. 
 

Hva ønsker Dovre og Ruste at OBK skal gjøre med sakene? 
Dovre ønsker at vi sender saken inn til NBK – innspill til sak.  
 
Debatt på sakene fra Anne Berit R. Gillebo og Marit Tordhol. 
 
Vi gjør et valg på hvor vi bor. Rimeligere å kjøpe hus på bygde enn i byen. Vi vil ha levende 
bygder. Vi får ikke gjort noe med prisene på bensin og diesel.  
De som bor i byen produserer ikke noe mat. De utenfor sentrum har en viss produksjon av 
mat. Produksjonskostnaden på mat vil bli høyere.  
 
Får ikke tak i essensen. Vi er en organisasjon som bygger på den kristen kulturarv. Det skjer 
endringer i samfunnet. Hva kan vi gjøre mer enn at «sånn er det». Enklere å melde seg ut og 
inn. Går ikke mer tilskudd til andre trossamfunn selv om det er færre medlemmer i den 
norske kirke. Hva vil Ruste med saken og hva skal vi bli enige om? Hva ønsker de at årsmøtet 
skal gjøre med saken? 
 
Det vi ser er at kulturen forandrer seg med de verdiene og normer som vi har i samfunnet 
rundt oss. Nå kan ikke skoleklasser delta på julegudstjeneste lenger. Er dette noe vi kan 
påvirke? 
 
Vedtak: 
Årsmøtet vil at Ruste BKL skriver om saken og sender den til styret i OBK. Den vil så bli sendt 
til Norges Bygdekvinnelag. 
 
Sak fra Dovre Bygdekvinnelag. 

Årsmøtet ber styret se på saken og sende den videre til Norges Bygdekvinnelag som en 

resolusjon.  

 

Sak 14.  Valg  

  
Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått av Anne Irene Aaberg, leder i valgkomiteen.    
Det var 48 stemmeberettigede. 
Laila Strand Nilsen, Helga Rørholt Moe, Borgny Skansen Sletten og Gunhild Myhren Eggen 
presenterte seg selv. Hilda Ringen Ulsrud fortalte om Kari Gaarder Hubred. 
 
Valg av leder: Valgkomiteens forslag: Laila Strand Nilsen. 
Ingen andre forslag. 
Valgt ble Laila Strand Nilsen med 47 stemmer og 1 blank. 
 
Valg av styremedlem fra Nord-Gudbrandsdal: 
Valgkomiteens forslag: Borgny Skansen Sletten. 
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Ingen andre forslag. 
Valgt ble Borgny Skansen Sletten med 47 stemmer, 1 blank 
 
Valg av styremedlem fra Sør-Gudbrandsdal: 
Valgkomiteens forslag: Helga Rørholt Moe. 
Ingen andre forslag. 
Valgt ble Helga Rørholt Moe med 47 stemmer, 1 blank 
 
Valg av styremedlem fra Gjøvik-Toten: 
Valgkomiteens forslag: Kari Gaarder Hubred.  
Ingen andre forslag. 
Valgt ble Kari Gaarder Hubred med 46 stemmer, 2 blank 
 
Valg av styremedlem fra Hadeland-Land:  
Valgkomiteens forslag: Gunhild Myhren Egge.  
Ingen andre forslag. 
Valgt ble Gunhild Myhren Egge med 48 stemmer.  
 
Valg av nestleder for 1 år:  
Valgkomiteens forslag: Helga Rørholt Moe. 
Ingen andre forslag. 
Valgt ble Helga Rørholt Moe med 46 stemmer, 2 blanke. 
 
Vararepresentanter til styret: 
 
1.vararepresentant:  Marie Myrvang   
2.vararepresentant:  Anne Grete Moen   
3.vararepresentant:  Kari Tromsnes    
 
Valg ved akklamasjon. 
 
Revisorer:   Ingrid Bardal, Biri   ny 2009 
    Else Borgen, Fåvang   ny 2010 
 
Valgkomite: 
Nord-Gudbrandsdal:  Solveig Holø Kleiven, Skjåk   gjenvalg 
vara:    Aslaug Valde, Vågå    gjenvalg 
Sør-Gudbrandsdal:  Siri Korsbøen Haugstad, Ringebu  ikke på valg 
vara:    Anne Berit Riisehagen Gillebo  ikke på valg 
Gjøvik-Toten   Kari Fægri Andersen, Vardal   ny 
vara:    Cathrine Thorstensen    ny 
Hadeland-Land:  Hild Volden, Nordre Land   gjenvalg 
vara:    Anne Terningen, Nordre Land  ny 
Valdres:   Ann Iren Aaberg, Valdres   ikke på valg 
vara:    Elin Kaldbrast Berge, Røn   ikke på valg 
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Vedtak: 
Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon. 
 
Godtgjørelser til styret: 
Leder:  
kr 10.000,- i godtgjørelse for arbeidsåret 2017/2018 
kr 1.000,- i godtgjørelse pr. styremøte, pr. årsmøte, pr. regionmøte/ledermøte, pr andre 
møter. 
kr 500,- i godtgjørelse for kveldsmøter. 
 
Styremedlemmer: 
Kr 1.000,- i godtgjørelse pr. styremøte og pr årsmøte 
Pr andre møter etter godkjenning i styret. 
kr 500,- i godtgjørelse for kveldsmøter 
Telefongodtgjørelse: 
Kr 2.400,- pr år til leder 
Kr 600,- pr år til styremedlemmer 
 
Bilgodtgjørelse: 
Etter statens satser 
 
Godtgjørelse til valgkomiteen: 
Kr 500,- pr møtedag i valgkomiteen 
Reise og bilgodtgjørelse som styret 
 
Kr 500,- i godtgjørelse pr årsmøte til leder i valgkomiteen. 
Telefongodtgjørelse etter regning – det varierer fra år til år. 
 
Godtgjørelse til sekretær for arbeid i etterkant av styremøtene. Kr 1.200,- pr. år. 
 
Vedtak: 
Valgkomiteens innstilling enstemmig godkjent. 
 
Valg av møteleder for årsmøtet 2018. 
 
Styret foreslår Magnhild Grimsrud som møteleder for årsmøtet 2018 med  
Laila Brøste som vara.  
 
Vedtak:  
Magnhild Grimsrud ble valgt som møteleder for årsmøtet 2018 med  
Laila Brøste som vara.  
 
Valg av leder for valgkomiteen for årsmøtet 2018. 
 
Styret foreslår Siri Korsbøen Haugstad som leder av valgkomiteen for 2018. 
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Vedtak:  
Siri Korsbøen Haugstad ble valgt som leder av valgkomiteen foran årsmøtet 2018. 
 
Møtet avsluttet kl. 15.15. 
 
 
 
Lillehammer, 5. april 2017  
 
 
 
Jorunn Løvdal 
referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________      ______________________ 
Anne Berit R. Gillebo       Vigdis Amlien Kristiansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Nina V. Nordrum 
Møtelder 
 
 
 


