
Buskerud Bygdekvinnelag 

 

Referat fra digitalt styremøte på Zoom i etterkant av prøveårsmøtet 12. april 2021 fra kl. 

19.00 – kl. 20.00 

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

Myre og Eva Daler.  Styret var fulltallig. 

Sak 64/20: Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsorden:   Godkjent 

Sak 65/20: Godkjenning av referat fra digitalt styremøte 7. april 2021:   Godkjent 

Sak 29/20: Årsmøte 17. april 2021:  Rask gjennomgang av årsmeldingen.  Den er 

ferdigstilt og lagt ut på nettet.  Overskudd fra gavelotteriet, kr 234, er overført til BBK’s 

brukskonto.  Valgnemndas siste oppsett ble godkjent.  Mangler representanter fra sone C og 

sone F.  Tellekorps oppnevnes ikke. 

Antall styremøter er oppjustert i årsmeldingen og omfatter dette møtet. 

Vi satte opp forslag på 2 + 1 delegater til å undertegne protokollen.  Sølvi leser ikke opp 

styrets årsberetning og vinnerne i gavelotteriet.   Alle i styret går inn i møtet kl. 12.00. 

Følgende dokumenter vises på skjermen på årsmøtet:   Sølvi sender disse til Aud. 

0)   Sang     1) Program   2) Påmeldte delegater   3) Valgnemndas forslag   4) Redigert budsjett   

5) Innspill fra Hovet bygdekvinnelag   6) Arbeidsplan. 

Prøveårsmøtet (kl. 17.30 – 19.00) i forkant av styremøtet samlet i alt 21 deltakere.  Sølvi gikk 

kort gjennom dokumentene hun har sendt ut til årsmøtet.  Anbefalte alle å nummere disse i 

rekkefølge 1 – 6.  Det ligger lenke til Årsmelding 2020, og som kan tas ut på papir.   

Sølvi presiserte at alle valgte delegater som deltar på årsmøtet har stemmerett.  Forklarte 

så «muting» av mikrofonen.  Møteledelsen vil under møtet slå av alle mikrofonene.  Når en 

delegat ønsker ordet, skal hun bruke hånden (klikk smilefjes-symbolet).  «Raise hand» og slå 

på mikrofonen sin selv. Ferdig: klikke samme symbol:  «Lower hand».  Gerd Brunsvold gjorde 

oppmerksom på at PC og nettbrett har disse symbolene på ulike steder. Leder av 

valgnemnda forklarte kort hvordan avstemming skjer.  Er du enig i nemndas forslag 

forholder du deg rolig.  Ønsker du ordet:  vis handa.  Hun vil forklare dette i innledningen til 

valget på selve årsmøtet. 

Sak 66/20 & 30/20:    Norges kulturvernforbund:  Kulturminnedager/Tradisjonsmatskolen:  

Tonje deltok på Zoom-seminar 9. april:  Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon for 

29 ulike organisasjoner, bl.a. NBK.  Fra 4. – 12. september 2021 arrangeres 

Kulturminnedagene.   Dagene har vært markert årlig siden 1985 etter initiativ fra 

Europarådet og EU.     Tema i år:  DIALOG  -  (f.eks. en kopp kaffe sammen med andre).  

Bygdekvinnene innehar en immateriell kulturarv som legger premisser for hvordan 

samfunnet vårt skal utvikle seg, og prosjekter som KvinnerUt og Tradisjonsmatskolen går rett 

inn i denne sammenhengen.  I et slikt stort arrangement er det naturlig med samarbeid med 

kommunen, museum, bibliotek og andre frivillige organisasjoner. 



Sak 67/20: Diverse, herunder orienteringssaker:  Søknaden fra Hol bygdekvinnelag til 

Årets lokallag er omfangsrik.  Vi ble enig om å sende selve søknaden og i første omgang 

utelate bilder. 

«Grave etter gull» - Sølvi har for lengst lagt inn leserbrev i Ringerikes blad, men det er ikke 

kommet på trykk.  Karen Marie sender til Lågendalsposten.  Lågendalsposten tok inn innlegg 

om Guatemala. 

Referat fra de to siste styremøtene er sendt lokallagslederne og lagt ut på nettet av Aud. 

Leders tale legges ut på nett og sendes ut etter årsmøtet. 

Eva svarer Norderhov bygdekvinnelag på deres (mulige) innspill til årsmøtet om informasjon 

til skolene om norsk matproduksjon. 

 

Møtet avsluttet kl. 20.10. 

 

        Eva Daler, sekretær 

 

 


