
Buskerud bygdekvinnelag 

 

Referat fra digitalt styremøte på Zoom 8. februar 2021 fra kl. 13.00 – 15.00 

Pålogget:  Sølvi Jødal, Frøydis Løkensgard, Aud Teigen Gjerde, Karen-Marie Aaberg Aas, 

Tonje Myre og Eva Daler.  Styret var fulltallig. 

Sølvi ønsket velkommen til digitalt styremøte, nå på Zoom. 

Sak 47/20: Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsorden:   Godkjent 

Sak 48/20: Godkjenning av referat fra digitalt styremøte 18. januar 2021:   Godkjent 

Feilskrevet navn rettet opp. 

Sak 49/20: Invitasjon fra Sossan A. Mollestad til digitalt fagtreff 4. februar om prosjektet 

KvinnerUt – inkludering av kvinner med minoritetsbakgrunn i bygde-Norge.  Aud, Tonje og 

Sølvi deltok på møtet, som varte ca 1 ½ time og hadde 27 deltakere.  Deltakere fra bl.a. 

Frogn fortalte om hvordan de hadde gått fram.  Særlig gjennom utveksling av erfaring når 

det gjaldt kunnskap om og tilberedning av mat, fikk de kvinnene i tale.  Det er også behov for 

å forklare enkle ting, som for oss er selvfølge, for eksempel:  hvordan smøre matpakke, 

hvordan kle på barna og seg selv i kulda, hvordan en går på «glatta».  Karen-Marie er 

støttekontakt i sin kommune og kunne fortelle om hvor vanskelig det kan være for mange av 

disse kvinnene å forstå forholdet til skolen, hva de skal gjøre med beskjeder osv.  Det ble 

også gitt gode råd om hvor man kunne henvende seg for å få vite om nye innbyggere i 

kommunen (minoritetskvinner).  Flyktningekoordinator er en vei å gå.  Det ble lagt stor vekt 

på hvor viktig det var for kvinnene å lære seg norsk.   

Sak 50/20: Invitasjon til årsmøte 17. mars i Buskerud Bondelag.  Eva melder seg på og 

spør samtidig om det er aktuelt med en hilsen fra Bygdekvinnelaget.  (125-års-jubileum) 

Sak 51/20: Post fra NBK 29.2.21 – verving.  Sølvi tok en uke før denne posten kom, 

kontakt med lokallagslederne og informerte der bl.a. om vervekampanjen.  I tillegg ble NBK’s 

epost videresendt alle lokallagslederne.  Aud legger ut denne på nettsiden og facebook-siden 

til Buskerud bygdekvinnelag. 

Sak 52/20: Info til medlemmer:   Leder og øvrig styre har i ukene 3, 4 og 5 hatt øvelser 

med testmøter på Zoom.  Dette tar vi oss ikke betalt for. 

Sak 53/20: Post fra NBK 1.2.21 – «Lete etter gull», som gjelder bruk av bygg.  Eva 

redigerer kronikken slik at den kan egne seg som et leserinnlegg.  Sendes de øvrige i styret, 

som vil prøve å få det inn i lokalavisen. 

Sak 54/20: Medlemslister pr 1. februar:  Sølvi har hatt en gjennomgang av 

medlemsregisteret i NBK for lokallagene i Buskerud.  Der stemmer ikke tallene som 

lokallagene ajourfører med de tallene NBK har lagt inn.  Et par feil har Sølvi avklart med NBK.  

Sonerepresentantene tar kontakt med sine respektive lokallag og ber dem sjekke opp 

medlemslistene sine i NBK.  Ved spørsmål:  kontaktperson Cesilie Aurbakken i NBK. 



Sak 44/20: Årsmøte Bygdeungdomslaget 27.02.21:  Møtet blir digitalt.  Tonje har meldt 

seg på.  Spør Kine om det er plass til en hilsen fra bygdekvinnelaget.  Referat etter møtet. 

Sak 29/20: Årsmøte 2021: Sølvi informerte om at Unni Skadsem deltar på årsmøtet 

vårt.   Eva hadde laget et utkast til program, som vi gjennomgikk.  Vi må legge inn pause i 

programmet.  Eva retter og sender ut nytt forslag.   Må sendes ut så snart som mulig og 

innen 20.02 sammen med påmelding. Når dette er klart sender Eva epost til alle 

lokallagslederne. Deltakere må oppgi:  navn, lag, mobilnummer og epost.   Sølvi kontakter 

Hanne Strøm og spør om hun leder møtet.  Sølvi kontakter Åse og spør om hun legger fram 

regnskapet.  Likeledes hvem i valgnemnda som legger fram innstillingen. 

Valgnemnda hadde kontaktet Sølvi.  De strever med å få fulltallig styre.  

Sonerepresentantene kontakter sine lokallagsledere med spørsmål om de har forslag, som 

sendes Trine. 

Pr i dag har kun 2 lag betalt inn til lotteriet.  Vi må sende purring. 

Tonje setter opp liste over jubilerende lag.  Karen-Marie kommer med omtale av 

Guatemala-prosjektet. 

Sak 55/20: Diverse.    Faktura på årskontingenten, kr 695, er sendt ut fra NBK.  

I sin samtale med Unni Skadsem i NBK ba Sølvi om at lokallag som ønsket det fikk være litt 

«på vent» i disse spesielle tider og ikke bli «pålagt» for mange arbeidsoppgaver fra NBK.  

Skadsem skulle bringe dette videre. 

Dato for nytt styremøte bestemmes senere.  Frøydis inviterer til dette. 

Møtet avsluttet kl. 15.00. 

 

        Eva Daler, sekretær 

 

 

 

 

 


