
Buskerud Bygdekvinnelag 
 
Referat fra digitalt styremøte på Messenger 7. januar 2021 fra kl. 18.00 – 19.10. 
Pålogget:  Sølvi Jødal, Frøydis Løkensgard, Aud Teigen Gjerde, Karen-Marie Aaberg Aas, 
Tonje Myre og Eva Daler.  Styret var fulltallig. 

Sølvi ønsket velkommen til et kort digitalt møte. 

Sak 39/20: Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsorden:  Godkjent 

Sak 40/20: Godkjenning av referat fra digitalt styremøte 15. desember 2020:  Godkjent 

Sak 29/20: Årsmøte 2021 – planlegging.  Sølvi informerte om at hun ikke hadde sendt ut 
informasjon til lokallagene om det planlagte årsmøte på Lampeland 17. april 2021.  Grunnen 
var usikkerheten som nå råder når det gjelder koronapandemien og smittesituasjonen i 
landet.  Hun ville vente til vi hadde diskutert dette i styret.  Alle 6 medlemmene uttalte seg, 
og alle var tvilende til å kunne regne med å ha et fysisk årsmøte 17. april.  Det er bedre å 
planlegge for et digitalt årsmøte, i stedet for å planlegge for to ulike samtidig, både fysisk og 
digitalt.  Muligens ville noen medlemmer også føle stor usikkerhet med hensyn til å delta på 
et fysisk møte i april.  
Zoom er en bedre plattform for møte, da man kan vise dokumenter på skjermen.  
Messenger egner seg best for små grupper.  Telefon-årsmøte 2020 samlet 36 delegater fra 
22 lag.  Vi kan benytte oss av Zoom via NBK.  De har en god veileder i bruk av Zoom.  Når vi 
allerede nå går for digitalt årsmøte, burde lokallagsrepresentantene ha tid og mulighet til å 
øve seg på forhånd. 
Vi var enige om at det også var mest fair overfor Lampeland hotell å avlyse allerede nå.  

Styret gjorde følgende vedtak:    Årsmøtet 2021 blir digitalt.      Aud avbestiller Lampeland 
hotell. 

Vi diskuterte videre innholdet i det digitale møtet:     Sølvi holder en kort velkomsttale.  
Generaldebatten går ut.  Hvis noen lag har spesielle saker som de ønsker at styret skal ta 
opp, må dette sendes styret minimum 1 uke før årsmøtet.   
Sonerepresentantenes 5 minutter går også ut.  Vi har ingen foredragsholder.  (Den tiltenkte 
foredragsholder, Petter Owesen, kan vi spørre om vil komme til en inspirasjonsdag som vi 
håper å kunne arrangere høsten 2021).   Vi inviterer til å være med :  en representant fra 
NBK samt lederne i Bondelaget og Bygdeungdomslaget. 
Vi diskuterte videre lotteriet.  Det ble solgt lodd til trekning på årsmøte 2020.   Hvert lokallag 
skulle hatt med seg gevinst til trekningen på årsmøtet, men da møtet ble digitalt, har vi ikke 
mottatt noen gevinster.  Hva gjør vi med inntektene fra solgte lodd nå?  Har vi oversikt over 
loddbøkene?  Hvordan kan vi organisere et lotteri og trekning når vi ikke treffes fysisk?  
Utdeling av gevinster til vinnere?  Vi ble enig om å tenke på dette hver for oss, så tar vi det 
opp i et senere møte.  

Sølvi utarbeider invitasjon til lokallagslederne til digitalt årsmøte 17. april og sender det til 
styret for kommentarer før utsendelse. 
Valgkomiteen blir invitert til neste styremøte. 



Sak 41/20: Eventuelt.  Medlemslister i NBK.  Se også sak 33/20:   Fra og med 2020 har 
digital årsrapportering gått direkte fra lokallag til NBK.  Distriktslaget har bare unntaksvis fått 
kopi av disse fra lokallagene.   Vi er også usikre på hva NBK har ajourført av disse rapportene.  
Distriktslaget har derfor ikke oppdatert oversikt over alle lokallagslederne.  Siden styret ikke 
vet hvilke lag som har rapportert til NBK, ble vi enig om ikke å kontakte lokallagslederne i 
hver sone nå.  De som har rapportert har gjort hva de skal, og da får vi få opplysningene fra 
NBK.  Sølvi ringer NBK fredag 8.1. 

Vi avtalte nytt digitalt styremøte mandag 18. januar kl. 12.00. 

  

        Eva Daler, sekretær 
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