
Buskerud bygdekvinnelag 
 

Referat fra digitalt styremøte på Zoom 13. september 2021 fra kl. 11.00 – 13.20 

Pålogget:  Aud Teigen Gjerde, Frøydis Løkensgard, Karen-Marie Aaberg Aas, Tonje Myre, Anne Britt 

Jøllum og Eva Daler.  Styret var fulltallig. 

Sak 28/21: Godkjenning av innkalling og saksliste.   Godkjent 

Sak 29/21: Godkjenning av referat fra styreseminar 24. og 25. august:   Godkjent 

Sak 8/21: Inspirasjonsdag – Buskerud bygdekvinnelag:   Vi summerte opp den delen av 

programmet som ble fastlagt på seminaret i august.  Aud har snakket med NBK om kursholder til bolk 

1 om IT.  Helle Berger kommer.  Aud har også snakket med Anne Drugli, distriktsleder i Sør-Trøndelag 

bygdekvinnelag, nå bosatt i Hønefoss.  Hun kommer gjerne til oss 30. oktober.  Aud tar kontakt med 

henne og konkretiserer hva hun kan snakke om i bolk 2 før lunsj.   Tonje hadde vært i kontakt med 

Studieforbundet Tradisjon og Kultur Viken, men de hadde andre arrangementer den helgen og hadde 

ingen å sende til oss.  Filmsnutten vi så på seminaret i august er OK.  Vi kan sende den. 

Vi hadde ulike forslag til hva vi kunne fylle bolk 2 med, etter lunsj.  Det ble kastet fram mange idéer, 

men ingen som vi umiddelbart tente på.  Vi ble enig om hver for oss å tenke nøye igjennom hva som 

kunne være aktuelt, og komme med dette i neste styremøte på Zoom 20. september.  Eva setter opp 

et råutkast til invitasjon, basert på det vi har så langt, og sender ut dette til styret. 

Vi må også sette opp et budsjett for inspirasjonsdagen.  Pris fra hotell:  683 kr pr person, inkl lunsj og 

rundstykker ved ankomst.  Med 40 deltakere er vi på kr 27.300.  I tillegg honorar til foredragsholdere. 

Sak 25/21: Årshjul:   Vi var enig om at det var greit slik Aud har satt det opp.  Det er et 

arbeidsredskap for styret, og vi fyller ut etter hvert. 

Sak 30/21: Orienteringssaker: 

a) Nettilgang for Eva og Tonje.  Den er nå i orden. 

b) Studieforbundet.  Aud har laget og sendt ut referat fra møtet hun deltok på i Oslo den 4. 

september.   

 

Sak 31/21: Eventuelt:  Det var ingen saker her. 

 

Styret avtalte nytt styremøte på Zoom mandag 20. september 2021 kl. 20.00. 

Møtet avsluttet kl. 13.20. 

        Eva Daler, sekretær  

 

  

 

 


