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Protokoll fra årsmøte / telefonmøte i Oppland Bygdekvinnelag 4. mai 2020 

Leder i Oppland Bygdekvinnelag Marit Tordhol ønsket velkommen. 

Navneopprop. 

Kari foretok navneopprop. Det var 40 deltagere. 

Møteleder Magnhild Grimsrud refererte Formålsparagrafen: 

Lagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. 

Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnenes og 

bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd, demokrati og kristen 

kulturarv. 

Magnhild gjennomgikk reglene for møtet: 

Det er åpent for innlegg til følgende saker: sak 3 Årsmelding, sak 4 Regnskap, sak 5 Arbeidsplan og 

sak 6 Budsjett. 

 
Møteleder sier lokallagets sitt navn. Om lokallaget ønsker å si noe til saken, er det maks 2 min per 

innlegg. Det blir ikke åpnet for replikker. Evt. spørsmål svares på til slutt. Om lokallaget ikke ønsker å 

si noe, så sier de ingenting, og møteleder går til neste lokallag.  

Møteleder følger deltakerlista.  

Sak 1 - Konstituering av møtet 

 

Godkjenning av innkalling og tidsplan sendt på e-post til lokallagslederne 17/4-20.  

 

Valg av to representanter til å skrive under protokollen. Møteleder foreslår Lene Andersen-Gott fra 

Vågå Bygdekvinnelag og Eva Melbye Gjestrum fra Ø. Toten Bygdekvinnelag. 

Vedtak:  

Innkalling til årsmøte/telefonmøte og tidsplan sendt 17/4-20 godkjent.   

Lene Andersen-Gott fra Vågå Bygdekvinnelag og Eva Melbye Gjestrum fra Ø. Toten Bygdekvinnelag 

ble valg til å underskrive protokollen. 

 

Sak 2 - Leders tale.  

Hovedpunktene i Marit Tordhol sin tale var bl.a.:  

Styreleders arbeid / styrets arbeid 

Studieforbundet Kultur og Tradisjon 

Helse og folkehelsebegrep 

Aktivitet 

Samarbeidsorganisasjoner 

Matsvinn 

Lag legges ned og andre jubilerer 

Økonomisk støtte 

 

Leders tale var utsendt sammen med innkalling til årsmøtet. 
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Kommentarer: 
Lågen Bygdekvinnelag v/Ingerid Lyngnes Dahl: Feil i talen under pkt. økonomisk støtte. Det skal ikke 
stå Gjensidigestiftelsen, men Stiftelsen Helse og Rehabilitering – nå stiftelsen DAM. 

 

Sak 3 - Årsmelding 2019.  

Helga Rørholt Moe gjennomgikk hovedpunktene i årsmeldingen. 

Kommentar: 
Østre Toten Bygdekvinnelag v/Eva Melbye Gjestrum. Hun syns ikke det skal være annonser i 
årsmeldingen fra begravelsesbyrå. 

Marit Tordhol kommenterte at vi får inntekter fra annonsering i årmeldingen. Hvis Ø. Toten BKL ikke 
ønsker annonser fra begravelsesbyrå i fremtidige årsmeldinger, så får de sende inn sak til styret. 

Vedtak:  
Årsmeldingen for 2019 godkjent.  
 

Sak 4 - Regnskap og revisjonsberetning 2019.  

Anne Irene Aaberg gjennomgikk regnskapet. 

Magnhild Grimsrud leste revisjonsberetningen. 

Vedtak:  
Det fremlagte regnskap for 2019 godkjent.  
 
Sak 5 – Arbeidsplan. 

Mari Marthe Graff Ulsrud gjennomgikk arbeidsplanen. 

Arbeidsplanen ble utsendt sammen med innkallingen til årsmøtet. 

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. 
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OBK skal fokusere på folkehelse, sosialt, psykisk og fysisk. 
 
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 til norsktradisjonsmat.no 
OBK ønsker at boka” Barndomsminne frå Oppland” markedsføres og selges.  
 
Kommentarer: 
Østre Toten Bygdekvinnelag v/Eva Melbye Gjestrum: Arbeidsplan. Feil å kalle det en arbeidsplan for 
OBK. Det er lokallaga som gjør alt arbeidet. Fylkeslaget bør legges ned. 
Vestre Toten Bygdekvinnelag v/Anne Mari Amlien.: Ønsker et tillegg til følgende linje: 
OBK oppfordrer medlemmene til å fortsette å sende inn oppskrifter med gode matbilder til 
norsktradisjonsmat.no 
 
Mari Marte: Aktivitetsplan for lokallag. Arbeidsplan for OBK. Det var sendt inn sak til årsmøtet ang. å 
fjerne fylkesleddet. Den saken ble trukket, da det planlagte årsmøtet utgikk pga koronakrisen. Saken 
tas opp i årsmøtet i 2021. 
Arbeidsplanen binder opp det som foregår i lokallagene. Vi binder det opp og binder det fast.  

Marit Tordhol: Synd vi ikke kan holde ett vanlig årsmøte der vi kan gjennomgå innkomne saker. 
Arbeidsplanen er en oversikt over fokusområder som er tuftet på det som Norges Bygdekvinnelag 
har som overordnet plan og som vi skal jobbe frem og opp.  

Ellen Krageberg: Gode innspill og gode refleksjoner fra alle. Bra vi får til det selv om det er på telefon. 
Vi er en landsdekkende organisasjon. For at den skal være landsdekkende og fungere godt, så trenger 
vi fylket som et organisasjonsledd. Organisasjonen skal være en samlende enhet. Det er 250 lokallag i 
Norges Bygdekvinnelag.   

Vedtak:  
Styrets forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2020-2021 vedtatt med forslaget fra V. Toten 
Bygdekvinnelag.  
 
Sak 6 – Budsjett 

Anne Irene Aaberg gjennomgikk budsjettet. 

Tretten Bygdekvinnelag: Endre teksten på post 6810 til noe annet enn edb kostnad.  

Østre Toten Bygdekvinnelag: Er det noe i vedtektene som sier at det er lov og budsjettere med 
underskudd? 

Østre Gran Bygdekvinnelag: Nå som er det møter på telefon, vil godtgjørelsen til styret samt 
kjøregodtgjørelse reduseres? I tilfelle vil underskuddet reduseres. 

Brandbu Bygdekvinnelag: Beløpet under årsmøte vil vel reduseres når årsmøtet er pr. tlf. 

Anne Irene Aaberg: 
Godtgjørelse til styret er redusert fra 2019 til 2020.  
Kilometergodtgjørelse går ned med færre møter. 
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Står ikke i vedtektene at det ikke er lov å budsjettere med underskudd. OBK har bra pott i banken.  

Når det gjelder å endre post 6810, så blir det endring. OBK har ny regnskapsfører fra 2020. 

Marit Tordhol: Budsjetterte årsmøtekostnader. Vi måtte avbestille årsmøtet på Hafjell Hotel. 
Avbestilling av årsmøtet kostet oss kr 23 500,-.   

Vedtak: 
Det fremlagte forslag til budsjett godkjennes med de merknader som er kommet inn som 
retningsgivende for styrets virksomhet i 2020.  
 
20.25 Sak 7 – Valg 

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått av Hild Volden.  

Møteleder refererte fra invitasjonen til årsmøtet:    

Om noen har benkeforslag må det sendes til leder i valgkomiteen innen klokka 12.00 dagen før møtet 

(fredag 1. mai) til hild.volden@nordre-land.kommune.no Hvis ingen gir lyd fra seg, så er 

valgkomiteens innstilling til årsmøtet vedtatt. 

 

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2020 

Leder (for 1 år):   Marit Tordhol, Lesja   gjenvalg 

Styremedlemmer fra: 

Nord Gudbrandsdal:  Borgny Skansen Sletten, Ruste  ikke på valg 

Sør-Gudbrandsdal:  Gudrun Hage Høvren, Øyer  ny 

Valdres:   Anne Grete Moen, Åbjør  ny 

Gjøvik-Toten:   Vigdis Amlien Kristiansen, Vardal ny 

Hadeland-Land   Mari Marthe Graff Ulsrud, Ø. Gran ikke på valg  
 
3 vararepresentanter i nummerorden for 1 år. Alle er på valg hvert år: 

1.vararepresentant:  Astrid Stubrud, Øyer   gjenvalg (ny som 1. vara) 
2. vararepresentant:   Nanna Ringen, Ulnes   ny 
3.vararepresentant:  Kari Tromsnes, N. Fåvang  gjenvalg  

Revisorer:   Else Borgen, Fåvang   gjenvalg  
    Anne Irene Aaberg, Åbjør  ny  

Tidligere revisor Ingrid Bardal har tatt på seg å føre regnskapet for OBK for 2020. 
 
Valgkomite: 
Nord-Gudbrandsdal:  Solveig Holø Kleiven, Skjåk  ikke på valg 
vara:    Aslaug Valde, Vågå   ikke på valg 

Sør-Gudbrandsdal:  Siri Korsbøen Haugstad, Venabygd gjenvalg 
vara:    Anne Berit Riisehagen Gillebo, Øyer gjenvalg 

Gjøvik-Toten   Cathrine Thorstensen, Biri  ikke på valg 
vara:    Anne Marie Grindstad, V. Toten  ikke på valg 

mailto:hild.volden@nordre-land.kommune.no
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Hadeland-Land:   Hild Volden, Nordre Land  ikke på valg 
vara:    Anne Terningen, Nordre Land  ikke på valg 

Valdres:   Anne Irene Aaberg, Åbjør  gjenvalg 
vara:    Marit Idstad, Ø.Slidre                              ny  
 
Vedtak på valget: 
Valgkomiteens innstilling enstemmig godkjent. 
 
Valg av leder og nestleder for valgkomiteen for årsmøtet 2021. 

Valgkomiteen foreslår Hild Volden som leder og Siri Korsbøen Haugstad som nestleder for 
valgkomiteen foran årsmøtet i 2021. 

Vedtak: 
Hild Volden ble valgt som leder og Siri Korsbøen Haugstad som nestleder for valgkomiteen foran 
årsmøtet i 2021. 

Valg av møteleder for årsmøtet 2021  

Valgkomiteen foreslår Magnhild Grimsrud som møteleder for årsmøtet i 2021 med Inger Stensrud 
Haug som vara. 

Vedtak: 
Magnhild Grimsrud ble valgt som møteleder for årsmøtet i 2021 med Inger Stensrud Haug 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. 

Valg av delegater til Norges Bygdekvinnelag sitt Landsmøte 2020. 

Vedtak:  
Årsmøtet delegerer til fylkesstyret å velge delegater til landsmøtet etter bestemmelsene i 
vedtektene. 
 
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 

Telefongodtgjørelse: 
Valgkomiteen foreslår at telefongodtgjørelse strykes, da kommunikasjon etter hvert går mer på mail 
enn på telefon. 
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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. 

Lågen Bygdekvinnelag: står ikke noe om forslag til godtgjørelse – skulle vist endringer fra 2019 til 
2020.  
 
Godtgjørelse til revisor på kr 500 pr. år. Det er lite betalt for jobben. Burde økses til kr 1000.  
 
Hild Volden: Det er kun leder som har gått litt opp i godtgjørelse.  

Østre Toten Bygdekvinnelag: Synes ikke styret har så mye å gjøre som lokallagene har. Å bli godtgjort 
med mye penger er litt rart. Det er våre penger som blir sendt til fylkeslaget. Penger som medlemmer 
betaler inn.  
 
Ellen Krageberg: De fleste lokallagene har honorar til fylkesstyret. Det er også noen lokallag som gir 
honorar til sine styremedlemmer. 

Åbjør Bygdekvinnelag: Her får leder og sekretær betalt.   
 
Vedtak: 
Valgkomiteens forslag til godtgjørelser godkjent.  
 
Nye styremedlemmer presenterte seg. 

Ellen Krageberg takket for møtet. 

Marit avsluttet møtet. Kari og Helga takket for sin tid i styret. 

 

 

Lillehammer, 4. mai 2020  

Jorunn Løvdal 
referent 

 

 

 

 

______________________      _____________________ 
Lene-Andersen Gott       Eva Melbye Gjestrum 
 
 


