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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I OPPLAND BYGDEKVINNELAG 14. MARS 2021 

Leder i Oppland Bygdekvinnelag, Marit Tordhol ønsket velkommen.  

Vigdis Amlien-Kristiansen leste hilsen fra Oppland Bygdeungdomslag 

Styremedlem i Norges Bygdekvinnelag - Inger Amb orienterte om saker fra NBK. 

Borgny Skansen Sletten leste hilsen fra æresmedlem Oddbjørg Blakar. 

Anne Grete Moen foretok navneopprop. Det var 55 deltagere.  

 
Sak 1.  Godkjenning av innkalling og sakliste. 
 

Godkjenning av årsmøtepapirer utsendt på epost 26. februar. 

Kommentarer: 

Det kom kommentar på at godtgjørelse til styret bør behandles under saken budsjett og ikke under 

valg. 

Svar fra fylkesstyret er at det er en av valgkomiteens oppgaver å komme med forslag til 

godtgjørelser. I heftet fra NBK om valgkomiteens oppgaver står følgende:  

 

Honorar og godtgjørelser Det er også valgkomiteens oppgave å komme med forslag til honorar og 

godtgjørelser. Som regel gjelder dette et symbolsk honorar til leder og kjøre- og telefongodtgjørelser. 

Dette bør gjøres på bakgrunn av intervju med sittende styre og hensynet til lagets økonomi. Det er 

viktig å være bevisst at valgkomiteens innstilling som regel går gjennom, og har man først økt en 

godtgjørelse er det som regel svært vanskelig å jekke den ned igjen på et senere tidspunkt. 

Valgkomiteen bør derfor være svært nøkterne i sin innstilling på honorar. Vær også klar over at man i 

kraft av ledervervet også kan ha andre styreplasser med honorar 

Det kom også kommentar på at årsmøtet var lagt til en søndag. 

Marit svarte at det på et tidligere årsmøte ble bestemt at årsmøtet skal legges til en helg, da det er 

vanskelig for medlemmer å delta på ukedager da mange er i arbeid. 

Vedtak: 

Innkalling og utsendelse av sakspapirer godkjennes med innkomne kommentarer. 

 

Valg av to til å underskrive protokollen.  

Venke Vik fra Vågå Bygdekvinnelag og Inger Furusæter fra Venabygd Bygdekvinnelag ble valgt til å 

underskrive protokollen sammen med møteleder Magnhild Grimsrud.  

 

Sak 2 Leders tale 

Kjære årsmøtedelegater! 

I oppsummeringen av bygdekvinneåret 2020 er det fort gjort å gå i negativitetsfella. Ja, det har vært 

utfordrende, til tider umulig å drive frivillig aktivitet, men oversikten over lokallagenes arbeid 

gjennom året viser at det ikke har stått helt stille likevel. Heldigvis! Men at det har vært roligere enn i 

et normalår er det ingen tvil om. I fylkesstyret har vi planlagt, bestilt, avbestilt og lagt på is, kastet om 

på planer, lagt på is igjen, så selv om vi ikke har fått så store resultater i år har vi jobbet likevel. Alle 
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ledere ute i lokallagene har hatt kontakt med sin regionkontakt slik at styret har hatt en viss føling 

med stoda. Og aktiviteten i vårt distriktslag ligger omtrent på gjennomsnittet av hva som har vært 

mulig å få til for øvrig i landet. Jeg har vært med på alle distriktsledermøtene i regi av NBK og mange 

har meldt om det samme. 

Ja, vi skal motivere og inspirere, ta tak og løfte frem aktivitet, kreativitet og gode ideer, studere 

medlemslister og finne ut om det er grobunn for nye lag ute i regionene, men slik som 

verdenssituasjonen påvirker oss nå, blir dette nokså utfordrende. Vi håper på forståelse for dette. Vi 

har greid å komme ut på noen lokallagsårsmøter, men dessverre har ledermøtet måtte utgå. 

Arbeidsplanen – et dokument som skal være til inspirasjon når lokallagenes årsplan skal lages. Ja, 

den er et styringsdokument tuftet på formålsparagraf og politisk plattform, vedtatt av årsmøtet i OBK 

og er til bruk for lokallagene. I bakgrunnene står distriktsstyret med sine regionkontakter for å bistå 

med søknader, kontakt med studieforbundet eller NBK om det er nødvendig med oppklaringer, 

materiell som må fremskaffes osv. Vi er der for dere! Årsplanene er lagt rundt om i lokallagene, og 

jeg vil tro det er en stor grad av endringsberedskap rundt om da smittesituasjonen endres fort. Vi 

skulle gjerne ha hørt hva dere har på planen for dette året, og hvordan dere har taklet nedstenging 

og laget alternativ aktivitet, men det må vente til en senere anledning når vi kan møtes i samme 

lokalet og kan bruke en hel dag sammen ☺ 

Synlighet. I denne tiden vi er inne i nå, der de fysiske møtene omtrent er fraværende, blir sosiale 

medier svært viktige i driften av lokallag og distriktslag. Mange lokallag bruker både hjemmeside, 

facebook og instagram for å presentere årsplan, møter og aktiviteter. Det kan brått oppstå endringer 

og da er slike kanaler uvurderlige. OBK sin nettansvarlige har gjort en stor innsats både med å dele 

lokallagenes innlegg og ikke minst med den flotte adventskalenderen. Den enkelte skal ikke kjenne 

på noe mindreverd om man ikke er aktiv på sosiale medier. Det skal ikke være noe til hinder for å 

være aktiv i bygdekvinnelaget. Både telefon, lokalavisa og oppslagstavla på butikken skal fortsatt 

fungere godt som kommunikasjon. 

Som nevnt tidligere har jeg gjennom året vært med på NBK sine distriktsledermøter på nett. Noen 

ddistriktslag er veldig langt framme med webinarer.  Regionmøter og ledermøte har blitt avlyst i tur 

og orden, dessverre. Men for å holde en faglig hånd i dette fremover er det mulig å lage webinarer, 

små kurs/ foredrag som kan lastes opp på sosiale medier eller på hjemmesiden, studeres i små 

forsvarlige grupper i lokallagene, eller medlemmene hver for seg. Kanskje har vi medlemmer i vårt 

store distrikt som kan bidra med noe. Noe som kan inspirere, motivere og informere andre. Verving 

er en del av vår oppgave, og våre møter og synlighet på nettet gjør oss attraktive for potensielt nye 

medlemmer. 

Jordvern. Jordvern har og vil nok alltid være en politisk sak som bygdekvinnelaget har høyt på 

agendaen. Oppland bygdekvinnelag er nå meldt inn i Jordvernalliansen Innlandet. Sammen med 

Oppland bygdeungdomslag, Innlandet bondelag, Hedmark bygdekvinnelag og mange andre ideelle og 

frivillige organisasjoner kan vi være med i et bredt arbeidsutvalg og ha uttalemulighet når veg, 

næring, jernbane osv har planer som "spiser" av fruktbar og dyrket jord. Jordvernalliansen er 

høringspart i utbyggingssaker og alle medlemsorganisasjoner har samme mål; vern om matjorda vår. 

Beredskap og norske råvarer. Norsk mat og norske råvarer, selvforsyningsgrad og beredskapslagre 

bl.a. av korn er sterkt i fokus. Dette har bygdekvinnelaget hatt på lista over viktige saker i lang tid, 

men som min far sier " det må vel en krig til om folk skal endre mentalitet". Vi har ingen krig her, 

men situasjonen har ført til at importmønstre har blitt endret og at vi her på berget må produsere 

mer av maten vår selv. Hvordan kan vi være med på å bygge oppunder dette? 
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Kursing av barn og unge i tradisjonell matkunnskap og -tilberedning, kjøkkenhager, kolonihager osv 

er en kilde til kunnskap og bevissthet. Samarbeid med bondelaget og 4H kan gi gode resultater. 

Våre mange medlemmer med sine familier og øvrige nettverk utgjør en stor og sterk forbrukermakt. 

Vi krever å finne norske kjøttvarer i norske matvarebutikker. Varer som vi vet hvor kommer fra, dyr 

som er foret, medisinert, fraktet og slaktet etter norske lover og regler, grønsaker som er dyrket med 

våre regler for sprøytemidler, krav til vannkvalitet på overflatevanning. At vi finner norsk frukt og 

grønnsaker i butikkene så lenge vi har sesong for dette i landet. At våre ypperlige meieriprodukter får 

all den hylleplassen de fortjener, og at fiskeprodukter, fisket, foredlet og pakket i Norge blir 

prioritert. Vi etterspør og etterspør, maser og krever. Igjen og igjen er EMV et tema, og nå har 

bygdeungdomslaget kastet seg over denne ballen og skrevet et innlegg om dette. Innlegget verdiger 

ikke EMV mye ære.  Vanskelig opphavssporing, importvare med maks fortjeneste for kjeden osv. 

Kjøp norsk, kjøp sesong og spis opp. 

Folkehelse – psykisk og fysisk. 

Det er tenkt, sagt og skrevet mye om helsesituasjonen nå under pandemien. Ensomheten har vært 

tung å bære for mange. Besøk har vært vanskelig eller umulig, og sammenkomster/ møter må 

planlegges skikkelig, alltid med risiko for å bli avlyst eller endret. Og dette gjelder ikke bare våre 

møter og arrangementer. Jeg har nevnt det før; en gang var telefonvenn et etablert opplegg. En 

telefonsamtale blir mer nært enn en tekstmelding. Kan man ta det opp igjen? 

For mange er fysisk aktivitet i en travel hverdag forbundet med trening i studio eller i hall. Dessverre 

har mange smitteutbrudd kommet fra treningsstudio. Der er det mange gripepunkter og stort 

rengjøringsbehov. Garderobefasiliteter er en utfordring mange steder, og restriksjoner på antall 

deltakere gjør det det vanskelig å ha givende treninger innendørs. 

Men – ”Bygda i bevegelse” lever, og den kan man sette i gang hvor som helst. Det er lettere å holde 

avstand utendørs, det går mot vår og lysere kvelder, intensitet kan man velge selv og dele opp i flere 

grupper. 4 årstider, 4 turer er et opplegg som kan hentes frem igjen, og mangt et godt måltid kan 

nytes fra en matpakke ved ei bålpanne. 

Avslutning. Vi står på for å verne om matjorda vår, for trygge norske matvarer, for fysisk og psykisk 

helse, for at den oppvoksende slekt skal få kunnskap og ferdigheter slik at de kan ta vare på våre 

mattradisjoner, sette pris på dem, og føre dem videre. I året som ligger bak oss har vi sett viktigheten 

av god infrastruktur hva gjelder sikkert nett både for undervisning av barn, ungdom, studenter, og for 

møtevirksomhet og hjemmekontorløsninger. Dette er også viktig for bosetting på bygda og levende 

bygdesamfunn. 

Jeg er i utgangspunktet ingen klemmer, men akkurat nå, ett år etter lock down, skulle jeg ønske at 

jeg kunne ønske hver og en av dere velkommen til dette årsmøtet med et skikkelig håndtrykk og en 

god klem. 

Godt årsmøte, damer! 

 

Sak 3 Årsmelding. 

Vigdis Amlien Kristiansen gjennomgikk hovedpunktene i årsmeldingen.  
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Vedtak:  

Årsmelding godkjent. 

 

Sak 4 Regnskap for 2020 

Borgny la frem regnskapet.  

Kommentarer: 

Møtegodtgjørelsen er høyere i 2020 enn i 2019. Det er bl.a. pga at Norges Bygdekvinnelag har flere 

møter som fylkesleder har deltatt på.  

Årsmøtekostnader er kostnader i forbindelse med avbestilling av årsmøtet i 2020.  

Det kom flere kommentarer på at OBK har en del penger i banken.   

Høye reisekostnader i 2019. Hvordan få inn penger hvis vi reiseutgiftene blir høyere i 2021. 

Det var underskudd i 2019. Det bør komme tydeligere frem, stå spesifisert at det er underskudd. 

Møteleder leste revisjonsberetningen.   
 
Vedtak: 
Det framlagte regnskap med kommentarer for 2020 godkjent. 
 
 
Sak 5. Forslag til arbeidsplan 2021 – 2022.   
 
Kommunikasjon 
OBK oppfordrer lokallagene til å samarbeide med andre lag.  
OBK skal bruke media aktivt for å synliggjøre og markedsføre aktivitet. 
OBK skal bruke Facebook, hjemmeside og Instagram aktivt, som en inspirator for medlemmer og 
andre. 
 
Organisasjon 
OBK skal bruke NBK sitt nye strategidokument aktivt i sitt arbeid; inkludert å være en tøff og bevist 
forbrukerorganisasjon.   
OBK oppfordrer lokallagene til å verve flere medlemmer. 
OBK oppfordrer til kurs/studiearbeid med fokus på organisasjonsskolen og trivselstiltak.  
OBK skal fortsette samarbeidet med andre tilhørende organisasjoner. 
OBK skal invitere til ledersamling/regionmøter for lokallagene. 
Regionkontaktene innkaller sin region til møte en gang i året. 
OBK skal jobbe med lokallaga for å forankre ny regionstruktur i hele fylket. 
 
Klima, miljø og folkehelse 
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 og plast 
OBK oppfordrer til bruk av norske råvarer.  
OBK skal være en inspirator for god norsk mat i skole og institusjon. 
OBK skal fokusere på folkehelse, sosialt, psykisk og fysisk. 
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Kultur 
OBK oppfordrer lokallagene til å fortsatt gjennomføre gode tradisjonsmatkurs i sine lokalmiljøer. 
Dette er spesielt viktig da NBK er akkreditert i UNESCO.     
OBK oppfordrer lokallagene til å følge kursopplegget til «Organisasjonsskolen» når de ser behov for 
det. 
OBK ønsker å videreføre råvareaksjonen med BYGG også i 2020 
OBK ønsker at lokallagene skal være en møteplass for aktive kvinner og at møter og arrangementer 
er åpne for alle. 
OBK oppfordrer medlemmene til å fortsette å sende inn oppskrifter med gode matbilder til 
norsktradisjonsmat.no 
 

Vedtak: 

Styrets forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2021-22 godkjent.  

 
Sak 6 Budsjett for 2021 
 
Styrets forslag til budsjett ble utsendt sammen med årsmøtepapirene.   
 
Kommentarer:  

OBK kan bruke mer penger. De har mye penger i banken. 

Stimulere til lokale aktiviteter.  Hva med å opprette en aktivitetspost, som lokallagene kan søke om 

støtte til forskjellige prosjekter. 

Komme med sluttkommentar. Budsjettpost, må tas i et styremøte. Styret tar tak i dette, og kommer 

tilbake med dette senere.  

Kommer med en setning om at de ønsker enn ny post i budsjettet med støtte til lokallagene. 

Ønsker at OBK går inn med et større fokus på miljø, fjerne plastposer.    

Hvor kommer beløpet medlemskontingent i fra?  

Medlemskontingenten er overført fra NBK. Hvert regionlag får utdelt en viss post, pluss pr medlem.  

Vedtak:  

Det framlagte forslag til budsjett godkjennes med de merknader som er fremkommet i møtet.  

Styret gis fullmakt til å sette av midler for aktiviteter i lokallagene. Tilskudd må knyttes opp mot 

handlingsplan, søknad må begrunnes og et budsjett settes opp i søknaden.  

 

Sak 7 Innkomne saker. 

 

Sak fra Nordre Land Bygdekvinnelag – Kontingentsatsene i Norges Bygdekvinnelag 

 

N. Land Bygdekvinnelag sendte inn forslag om «Kontingentsatsene i Norges Bygdekvinnelag». Dette 

forslaget ble ikke behandlet pga avvikling digitalt ut fra C-19 tiltak. Derfor ønsker vi at saken fremmes 

på nytt på årsmøtet for 2021 når OBK igjen samles til årsmøte. 

Vi hadde saken oppe på vårt årsmøte i oktober 2020, og det ble enstemmig vedtatt å sende saken.  
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IKKE RÅD TIL Å BETALE: Det vi i N. Land BK har erfart er at yngre kvinner, kvinner med 

minoritetsbakgrunn og eldre kvinner ikke ser seg råd til å bruke kr.695,00 på medlemskap i NBK. 

Mange har ulike utgifter og varierende inntekter, derfor blir det ofte ikke prioritert denne formen for 

utgift. 

C-19 kan også gi redusert inntekt for mange, som også vil påvirke hva kvinner vil bruke sine penger 

på. 

Redusert sats som mange andre organisasjoner har, ville gitt flere medlemmer. Viser til 

Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norsk Ornitologisk Forening, Norges Mållag, Nei til EU, politiske 

partier m/fl. som alle har kontingent under kr. 500,00. 

TIDSPUNKT FOR INNBETALING: Vi tør å påstå at hadde kontingenten vært mindre, ville vi hatt flere 

medlemmer, og når kontingenten skal innbetales i januar, har kanskje også mange flere utgifter etter 

jul, og dermed lar være å betale, glemmer det utover året og de færreste som har vært medlemmer 

husker å gjøre det sist på året. 

VARIERT KONTINGENT: Det er egen ungdomskontingent for nyinnmelding for ungdom under 30 år, ½ 

pris. 

-Dette er bra, men kunne kanskje vært en pensjonistkontingent, med redusert sats?  

-Hva med en redusert sats for minoritetskvinner som er i introduksjonsprogram? 

Vi vet at aktivitet skaper mulighet for å få med medlemmer, men hva gjør vi når minoritetskvinner 

ønsker å være med, men når de hører summen, ser en av ansiktsuttrykket at dette har jeg ikke råd til. 

Da hjelper ikke alle aktiviteter, temamøter og turer laget holder. 

Som en ekstra begrunnelse tar vi med følgende informasjon fra «Lokallagsutsending for 2021», der 

det i «Handlingsplan 2021-2022» står under verving og organisasjonsutvikling: 

-en organisasjon for alle aldersgrupper 

-tiltrekke oss medlemmer med brede spekter i alder og bakgrunn 

-årlig går i snitt 1000 medlemmer ut, i hovedsak grunnet høy alder. 

Så vi i N. Land Bygdekvinnelag håper på en mulighet til å endre satsene ved behandling i OBK, for så å 

sendes til NBK for sluttbehandling. 

OBK- styrets vurdering: 

Saken har vært på plakaten flere ganger og er moden for fremsending til NBK. Saken tas opp på 

årsmøtet 2021 til drøfting og sendes frem til NBK for sluttbehandling. 

Høy kontingentsats virker å være årsak til at potensielle medlemmer fra flere aldersgrupper med ulik 

bakgrunn vegrer seg for å tegne medlemskap. Enkelte lag sliter med rekrutteringen tross gode 

aktiviteter, temamøter og kurs, og mener at størrelsen på kontingentbeløpet er en del av årsaken. 

 

Kommentarer: 

Vi tenker redusert sats og Kvinner UT kunne vært lav i 5 år, før den heves.  

Integreringsprogrammet har en varighet på 5 år. Det består av kvinner og flyktninger som skal ha 

opplæring i å være i Norge. De er en målgruppe til å være med i NBK men med redusert sats.  
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Det viktigste er at kontingenten for alle.  

Det noen reagerer på er at noen grupper har redusert medlemskontingent. Enslige og uføretrygdede 

har også dårlig råd. Det er mange som har det. Men flyktninger som er i et integreringsprogram kan 

få lavere pris. Men generelt så er det en stiv pris. 

 

Redusert sats som mange organisasjoner har gir flere medlemmer. Mange pensjonister og ung 30 har 

dårlig råd.  

Kan ikke lage for kompliserte ordninger. Innvandrerkvinner. Si at de kan være medlemmer gratis når 

de er i Integreringsprogrammet.  

 

Ordinært medlemskap og støttemedlemskap har samme pris. De som er støttemedlem, er ikke 

tilknyttet noe lokallag. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.  

Flere som vurderer å melde seg ut. Dette er et signal om at vi bør får kontingenten ned.  

 

Noen har dårlig råd, men lyst til å være med. De kan jo være med på aktiviteter selg om de ikke er 

medlemmer. 

Enige i generell nedgang, det er ordinære medlemmene vi mister.  

Dette handler om 60 kr måned. Vi er dyktige kvinner som jobber for en god sak. 

 

Vedtak: 

Etter årsmøtets vedtak sendes følgende forslag inn til NBK for videre behandling: 

- Ung 30 holder frem med halv kontingentsats for kvinner under 30 år. Lagene er avhengige av å 

rekruttere yngre medlemmer for at lagene skal bestå. 

- Honnørkontingent for medlemmer over 70 år. Disse medlemmene representerer erfaring og 

kontinuitet og er viktige støttespillere i lagsarbeidet. 

- Kvinner UT – integrering og inkludering. Samme kontingentsats som UNG 30 for kvinner med 

minoritetsbakgrunn som står i integreringsprogrammet. Dette er kvinner uten arbeid og selvstendig 

inntekt, og medlemskap i frivillige lag og foreninger er en veg inn i sosiale fellesskap og inkluderende 

aktivitet. 

 

Sak fra Gran Bygdekvinnelag og styret i Oppland Bygdekvinnelag. 

Det ble godkjent i årsmøtet å ta saken fra Gran og OBK under ett.  

SAKSOPPLYSNING: Sak til årsmøte i Oppland Bygdekvinnelag 2020 fra Østre Gran Bygdekvinnelag 

ved daværende leder Anne Marie Hvattum. Ble utsatt 2020, pga pandemien og ny og annerledes 

møteform på telefon.  Saken er remeldt av nåværende leder i Gran bygdekvinnelag (navn på laget er 

endret), Marit Hval til årsmøtet 2021. 

 

Styret i OBK har også meldt FYLKESSTYRET SIN PLASS I ORGANISASJONEN inn som sak til årsmøtet 

2021.  

Fylkesstyret er kjent med at enkeltpersoner og noen lag over tid har gitt uttrykk for at fylkesstyret er 

et unødvendig og fordyrende ledd i organisasjonen. Vi ønsker derfor at saken sendes til NBK med 
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oppfordring fra oss om at det settes ned ei gruppe, som kan gjøre en grundig utredning i forhold til 

hvordan dette vurderes ellers i landet, og hvordan organisasjonsstrukturen evt. kan endres og 

forbedres i tråd med samfunnsutvikling generelt og den teknologiske utviklingen spesielt. 

3-delt organisering; er det ”gått ut på dato”?     (fra styret i OBK) 

Demokratiske frivillige og politiske landsdekkende organisasjoner er tradisjonelt tredelt med lokallag 

fordelt over hele landet, med fylkeslag/distriktslag som overbygger lokallagene og representerer 

disse inn i sentralleddet som har den styrende funksjonen i hele organisasjonen. Det er en 

tillitsvalgtbygget organisering, bygget nedenfra og opp. 

Aktiviteten skjer lokalt med distriktsleddet som det samlende leddet opp til sentralt styre/ 

administrasjon. Vedtekter skal formes og revideres, arbeidsplaner og organisasjonens retningslinjer 

skal lages, revideres og holdes i hevd. For oss er den enkelte region et geografisk område med 

noenlunde felles identitet. Denne representeres i hovedorganisasjonen med en tillitsvalgt i 

distriktsstyret. Er det hensiktsmessig? 

Kan dagens bruk av datateknologi dekke denne oppbyggingen og holde kontakten mellom 430 

lokallag og sentralstyret? 

Refleksjonsnotat:   

SAKSOPPLYSNING: Vi i fylkesstyret har hatt saken om organisasjonsstrukturen oppe til ganske 

grundig debatt i flere styremøter, og til årsmøtet i fjor utarbeidet vi et refleksjonsnotat om saken. Det 

er viktig for oss at saken behandles formelt riktig og at de ulike synspunkt kommer tydelig og saklig 

fram, når en skal behandle grunnstrukturen i organisasjonen.  

Refleksjonsnotat rundt fylkesleddets plass i organisasjonen, med åpne spørsmål til refleksjon.  

        

Det er flere lag i vårt gamle fylke, Oppland, som mener at det å legge ned fylkesleddet er en riktig vei 

å gå i videreutvikling av organisasjonen.  

Vi i styret i OBK har hatt dette oppe til drøfting og vært innom 2 hovedspørsmål med flere 

underspørsmål som har dukket opp underveis. Naturlig nok, kan ikke vi ta noen avgjørelse, siden vi er 

valgt til å utføre oppgaver på fylkesledds nivå. 

Saken om fylkesleddets berettigelse, er nå kommet som årsmøtesak og vi mener disse punktene er 

viktige igangsettere for at hver og en kan gjøre sine egne refleksjoner. Det å omorganisere 

organisasjonsstrukturen er en omfattende sak, og vi mener det må tenkes nøye gjennom på forhånd, 

slik at eventuelle endringer blir fattet på best mulig grunnlag.  

 

• Utgjør styret i OBK (heretter vi), en viktig forskjell for noen, eller har vi en organisering som 

har gått ut på dato ift. dagens teknologi og kommunikasjonsmuligheter? 

- Hvor mye forventes det at regionkontakten skal delta rundt i lokallagenes aktiviteter 

og møter? 

 

- Hvorfor sender vi ut til lokallaga materiale fra NBK, som de ofte har fått fra NBK 

allerede? 

 

- Vi sender ut oppfordringer til lokallagene for eksempel om deltakelse i ulike 

aksjoner… det samme gjør NBK- hvorfor skal det sendes dobbelt? 
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- Hvem skal sette inn hva i hvilke aviser? 

 

- Vi spør lokallagene, før hvert styremøte, om det er noe vi skal ta opp i fylkesstyret, - 

hvor mange har blitt kontaktet fra lokallag? Skjer det noe oppstrøms? Bruker 

lokallaga oss? I tilfelle til hva? 

 

- Hvis fylkesleddet legges ned… hvor mange henvendelser vil NBK egentlig få? Hadde 

det vært interessant å vite hvor mange henvendelser ( skriftlige og pr. telefon)  vi i 

OBK har fått, og hvor mange av dem vi har måttet drøfte videre med NBK? 

 

- Det er stor virksomhet i de fleste lokallagene, som først legges ut på lokallagets side 

og deretter på Facebooksida til OBK. Dette er en flott måte å formidle aktiviteten i 

lokallaga og inspirere hverandre – kanskje også til å prøve nye opplegg. Innleggene 

på Facebook, fungerer på en måte som referat fra virksomheta og deles med alle 

med noen tastetrykk. Kan ei fellesflate på eksempel på Facebook ivareta mye av 

informasjonsbehovet mellom lokallaga? 

 

- Lag har meldt at de legger ned virksomheten. Vi i OBK sender ut hyggelig 

handskrevet brev fra fylkesleder med takk og orientering om muligheter videre, til 

hvert enkelt medlem i de berørte lokallag. Kunne kanskje brevet heller sendes ut fra 

NBK? – og således gi lik praksis for hele landet? 

 

- Kan diskusjoner, uenighet og utfordringer som ikke lar seg løse lokalt, løftes til NBK? 

Kan de veilede eller viderekoble til andre lag som har funnet gode løsninger?  Er det 

en måte vi kan dra nytte av erfaringer folk har gjort seg i hele landet? 

 

- Noen fra fylkesleddet deltar på NBKs flotte inspirasjonsseminar, og forelesere derfra 

kan brukes til Regionmøtene. Lokallaga trenger inspirasjon og påfyll, men kan en like 

god løsning være at en i hvert lokallagsstyre i regionen har et ansvar for å 

samarbeide om regionsarrangementet? Sånn sett, kan innholdet i regionmøtene bli 

en blanding av oppstrøms ideer fra- og behov hos lokallaga, og gode innspill og ideer 

fra inspirasjonsseminarene. Størrelsen på regionene bør kanskje revurderes slik at 

flere kan nås? - at reisevegen bli kortere? - og lokale tilpasninger blir kanskje like godt 

ivaretatt?  

 

- Hva med samarbeidet med Bondelagene og Bygdeungdomslagene på fylkesnivå? De 

tre lagene er svært forskjellige, men har lang historie med utstrakt samarbeid, som 

sjølsagt ikke skal glemmes. Utveksling av referater og evt. høringsuttalelser mv., vil 

kanskje kunne ivareta kunnskapen om hverandres virke og mål? Det samarbeides 

godt på nasjonalt og lokalt nivå. Samarbeidet som foregår på fylkesnivå – utgjør det 

en viktig forskjell? Det viktigste samarbeidet foregår vel kanskje i de enkelte 

lokallaga, der BL, BU og BKL samarbeider om viktige saker av felles interesse og ulike 

arrangement i de enkelte bygdene?  

 

- Det skal sjølsagt ikke effektiviseres for enhver pris, men vi tenker kanskje tida er inne 

for å spørre oss sjøl; Hvordan ønsker vi at praksis skal være framover? Hvordan kan vi 

utnytte tilgang til dagens teknologi til beste for lokallaga og formålene til BKL? 
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• Møtene på Lillehammer og Regionmøtene blir kostbare pga møtegodtgjørelser og 

kjøregodtgjørelser. Står utbyttet av møtene i forhold til kostnadene, eller kan en 

omorganisering gjøre at pengene kan omdisponeres til formål som er viktige for 

bygdekvinnenes virksomhet og således gi bedre utbytte? 

 

Kan organisering av regionsamlinger ivaretas ved hjelp av samarbeid mellom lokallagene? – 

evt. med en ressursperson som trekker i tråder for å komme i gang med det praktiske knyttet 

til arrangementene?  

Vil en slik løsning kanskje også føre til at lokallagssamarbeidet forsterkes ytterligere? -noe 

som på sikt kan være gunstig for rekruttering og kanskje også øke åpenhet mellom laga?  

Kan ressurser legges til NBK, så de kan bruke mer tid på kontakt direkte med lokallag, der det 

er behov for det?  

 

Avslutning:  

Nå i overgang til større fylke, har vi sjansen til å stoppe opp, prøve ut andre løsninger eller, 

etter en viktig og nødvendig drøftingsprosess, gå for å beholde nåværende løsning.  

 

Vi har allerede gått for å videreføre Oppland. Vi har landet på at Innlandet blir altfor stort. 

Gamle Oppland er også et veldig stort område mtp. å samarbeide effektivt, tett og målrettet. 

Det er svært store avstander og heller ingen geografisk naturlig inndeling lengre. Kan vi gjøre 

organisatoriske grep som vi enes om og som vil styrke aktiviteten til lokallaga? 

 

På bakgrunn av spørsmålene, skulle vi ønske at NBK, vi i styret i OBK og styrene i de lokale 

BKL i Oppland, kan reflektere over problemstillingene. Dette slik at vi kan bruke tid på å gjøre 

oss opp egne meininger og at evt. endringer blir gjort på mest mulig gjennomtenkt grunnlag, 

i tråd med samfunnsutvikling og til bygdekvinnelagenes beste… 

Kommentarer: 

Refleksjonsnotatet er veldig bra. Veldig for at saken sendes til NBK og at det blir en sak i landsmøtet.   

Veldig bra innspill. Viktig at vi har en stemme, så det ikke blir for stor avstand mellom 

hovedorganisasjonen og oss lokalt. Ulike fokus i landet. Vi har noen flere fanesaker som det er 

forskjellig kunnskap om i det enkelte område.  

 

Vedtak: 

Oppland bygdekvinnelag sender saken om fylkesstyrets plass i organisasjonen videre til Norges 

Bygdekvinnelag sitt årsmøte, og ber om at Norges Bygdekvinnelag gjennomfører en grundig 

utredning av organisasjonsstrukturen, der lokallagene og fylkesstyrene blir involvert, og 

synspunktene og behovene til lokallagene vektlagt.  

 
Sak 8 Valg  

I årsmøtepapirene utsendt 26. februar, informerte vi om følgende: 

Styret legger opp til muntlig valg på det digitale årsmøtet. Hvis noen har innvendinger mot dette og 

ønsker «skriftlig» valg, så må dere sende e-post til jorunn.lovdal@bondelaget.no snarest, så at vi kan 

legge til rette for innsending av stemmer. 

mailto:jorunn.lovdal@bondelaget.no
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Hvis ingen har innvendinger, så er personen valgnemnda har foreslått valgt. Dette blir digitalt 

årsmøte sin versjon av valg med akklamasjon. Hvis noen har benkeforslag, så må det sendes til leder i 

valgkomiteen innen fredag 12. mars kl. 11.00 – hild.volden@nordre-land.kommune.no 

Det er ikke kommet inn innvendinger eller forslag. 

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2021 

Leder (for 1 år):   Borgny Skansen Sletten, Ruste  ny 

Styremedlemmer fra: 

Nord Gudbrandsdal:  Åse Bårdseng, Skjåk   ny 

Sør-Gudbrandsdal:  Gudrun Hage Høvren, Øyer  ikke på valg 

Valdres:   Anne Grete Moen, Åbjør  ikke på valg 

Gjøvik-Toten:   Vigdis Amlien Kristiansen, Vardal ikke på valg 

Hadeland-Land   Anne Berit Stastad Svartaas, Gran ny  

 

3 vararepresentanter i nummerorden for 1 år. Alle er på valg hvert år: 

1.vararepresentant:  Astrid Stubrud, Øyer   gjenvalg 

2. vararepresentant:   Nanna Ringen, Ulnes   gjenvalg 

3.vararepresentant:  Kari Tromsnes, N. Fåvang  gjenvalg  

 

Revisorer:   Marit Oline Løkken. S. Fåvang ny 

    Anne Irene Aaberg, Åbjør  gjenvalg  

Valgkomite: 

Nord-Gudbrandsdal:  Randi Tordhol, Lesja   ny 

vara:    Kari Ragnhildsløkken Teigen, Lom  ny 

Sør-Gudbrandsdal:  Siri Korsbøen Haugstad, Venabygd ikke på valg 

vara:    Anne Berit Riisehagen Gillebo, Øyer ikke på valg 

Gjøvik-Toten   Cathrine Thorstensen, Biri  gjenvalg  

vara:    Anne Mari Amlien, V. Toten   ny 

Hadeland-Land:   Hild Volden, Nordre Land  gjenvalg 

vara:    Anne Terningen, Nordre Land gjenvalg 

Valdres:   Anne Irene Aaberg, Åbjør  ikke på valg 

vara:    Marit Idstad, Ø.Slidre                            ikke på valg  

 

Valg av leder og nestleder for valgkomiteen for årsmøtet 2021. 

Valgkomiteen foreslår Anne Irene Aaberg som leder og Cathrine Thorstensen som nestleder for 

valgkomiteen foran årsmøtet i 2022. 

 

mailto:hild.volden@nordre-land.kommune.no
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Godtgjørelser til styret. 

Leder:  

kr 12.000,- i godtgjørelse for arbeidsåret  

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 kun etter godkjenning i styret. 

kr 500,- i godtgjørelse for kveldsmøter 

Revisorer: Kr 500,- i godtgjørelse pr. år 

Bilgodtgjørelse: 

Kr 3,50 pr. kilometer. 

Passasjertillegg kr 1,- pr km. 

Godtgjørelse til valgkomiteen: 

Kr 500,- pr møtedag i valgkomiteen 

Reise og bilgodtgjørelse som styret 

 

Kr 500,- i godtgjørelse pr årsmøte til leder i valgkomiteen. 

Godtgjørelse til sekretær i styret for arbeid i etterkant av styremøtene. Kr 2000,- pr. år. 

Valg av møteleder for årsmøtet 2021  

Valgkomiteen foreslår Inger Stensrud Haug som møteleder for årsmøtet i 2021 med Ingerid Lyngnes 

Dahl som vara. 

Forslag fra valgkomiteen: 

Første styremøte etter årsmøtet skal bestå av det nye styret og en fra det gamle styret for at det skal 

bli en god overgang for det nye styret. 

Vedtak: 

Valgkomiteens innstilling enstemmig godkjent. 

 

Sak 9 årets positivpris  

Årets positivpris gikk for første gang til to personer.  

 

Her er begrunnelsen fra Lom Bygdekvinnelag: 

Vi andre i styret i Lom bygdekvinnelag ynskjer å nominere leiaren vår, Laila Frøise, til positivprisen. 

Ho kom stillferdig, og heilt utan påvirkning av nokon i laget, ruslande inn på eit møte i laget. Det 

kunne vera i 2012 eller -13. Ho ville gjerne melde seg inn i laget, og var «menig medlem» eit par års 

tid. Ho kom inn i styret og vart vald til sekretær, og ganske raskt vart ho spurt om ho kunne tenkja 

seg å stille som ny leiar. Og til vår store lettelse og glede svara ho ja til det! Laila er svært opptatt av 

at alle skal ha anledning til å seia meiningane sine, og at alle skal bli høyrde, i størst mogleg grad. Ho 

er positiv og inkluderande, og det smittar også over på oss andre. Ho likar å ha full oversikt, og kan 

med fordel bli flinkare til å delegere oppgåver. Dette er ho fullt klar over sjølv og. I og med at ho 

gjerne vil ha den fulle oversikta sjølv, kjenner ho på at det kan bli i meste laget med oppgåver og ting 
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som må ordnast innimellom. Da seier ho frå,og må ta ein liten «time-out» og stå over, om det er 

naudsynt for at ho skal få henta seg inn att. Kan også nemne at Laila er yngst av alle medlemene i 

laget vårt. Vi håpar ho blir tatt med i vurderinga når årets «positiv-pris» skal delast ut! 

P.S. Dette var skrivi og innsendt til årsmøtet i fjor, men vi nominerer på nytt Laila til prisen. No er ho 

ute av styret, men både vi andre og heldigvis ho sjølv ser for oss at ho på eit tidspunkt kjem inn att. 

Sjølv om ho gjekk ut av styret, baud ho seg til å vera vår kontaktperson til ymse aktørar vi jamnleg har 

ein del kontakt med, f.eks bygdemuseet og helsestasjonen (der vi leverer babysokkar som blir utdelt 

til nye små lomverar), og ho er smittevernansvarleg i laget. 

Lom,22.01.21. Mari Sletten, leiar. 

 

Her er begrunnelsen fra Gran Bygdekvinnelag. 

Styret i Gran Bygdekvinnelag sender følgende kandidat til positivprisen: Anne Marie Bjerke Hvattum. 

6 år som vår inspirerende leder 2014 -2020. Hun var også leder tidlig på 80-tallet.            

Medlemstallet økte fra 30 til 65 siden 2014 – på grunn av økt aktivitet og mangfold. 

Anne Marie har entusiasme, pågangsmot, arbeidslyst og evner, er uredd og alltid blid og optimistisk.  

Initiativtaker – et ja til så mye – og pådriver for: 

- Restaurering av stua i Kommunehuset, Granavollen som vi bruker 

- Turistvertordningen på Granavollen i sommersessongen 

- Skolelunsj på barneskolene Trintom og Sanner 

- ”Fra jord til bord” på Gran ungdomsskole. 

- Potetsuppekoking ved NM på ski i 2017 og 2019 

- Laget vårt ble kåret til ”Årets potet” i 2018 av Gran Handel og Håndtverk. 

-  Julemarkedet på Granavollen  

- Dugnad med sying av smittevernfrakker for Gran kommune våren 2020 

-Vandreturer i grendene våre og teaterturer til Oslo 

Anne Marie åpner bygda ved å ønske ALLE med; medlemmer og sympatisører. 

Hun har gitt nytt liv i laget og gitt oss alle en god lagfølelse som vi ønsker å videreføre.  

Vi er glad for at hun fortsatt er en sterk stemme for oss og lett å be om bistand. 

Vi ga henne NBK´s høyeste utmerkelse (kjevle) da hun måtte gi seg etter 6 år sammenhengende som 

leder.  Her fremmer vi kandidaten til positivprisen. 

Vennlig hilsen fra styret i Gran Bygdekvinnelag v/ leder Marit Hval 

 

Årets lokallag 2020 – Brandbu Bygdekvinnelag 

Veldig aktivt lag, tradisjonsrikt, eit stolt lag med stor dugnadsvilje. Tenker langsiktig, gode til å 

forberede seg. Har alt starta planleggingen av 100 års jubileum om nokre år. Er aktive og synlege på 

Bondens dag, julemarked, større skiarrangement m.m. Delteke på NBK sine satsinger som "Verdens 
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Matvaredag" og "Bruk heile   dyret ". Fronter bygg ved å bruke det som takkgave til 

foredragsholdere  

Nytenkjande: Sydde hundrevis av smittevernfrakker saman med andre lag i bygda og nabo BK Laget. 
Godt samarbeid med den Norske kyrkje, pynter til høsttakkefest og deltek i fleire andre arrangement 
og jubileum innan kyrkjelivet. 

- Huseigar saman med BU og BL. Da det vart pause pga nedstegning, så medlemmane måtte vera 
heime, sendte dei ut hyggeleg helsing saman med litt sjokolade.  

Dei har også vore på TV. Da "Truls ala Helstrøm" besøkte Røykenvik, var dei med og arrangerte 
tradisjonsrik juletrefest. 
 
Vi gratulerer Brandbu Bygdekvinnelag.  

 
Årets lokallag 2019 – Skjåk Bygdekvinnelag 
Årets lokallag er et typisk «i bygda – for bygda» lag. Det er ikke av det største laga, men det har et 
stabilt gjennomsnitts medlemstall. Laget sine medlemmer arbeider jevnt og trutt i samarbeid med 
både de eldste og de yngre i bygda si, og de er involvert på et eller anna vis i det meste som skjer der 
folk møtes.  
 
De har en relativt høy snittalder, men står på med glede. De største gleda en kan ha er å gjøre andre 
glad, men vel stå som et lagsmotto i dette laget. 
 
Skal der være noe arrangement, jubileum, møte eller anna som skal ha servering er saken klar; 
bygdekvinnelaget blir spurt og vipps, så står 4-5 damer klar med gryter og fat. 
 
De holder kurs og temamøter, bidrar i konfirmantbryllup, i kokkekamp og ungdommer, serverer 
romjulskaffe på «heimen» og når de eldste medlemmene flytter til en tryggere bustad, flytter de 
noen av medlemsmøtene etter. 
 
Laget har et godt samarbeid med nabolaget, og nå kongelige gjester var på besøk i bygda, stilte de 
opp ved grytene og bidra med glans. 
 
Vi gratulerer Skjåk Bygdekvinnelag.  
 

Lillehammer 14. mars 2021  
 
Jorunn Løvdal 
Referent 
 

 
 

 
           

 
_____________________      __________________ 
Venke Vik        Inger Furusæter 


