
Buskerud bygdekvinnelag 

 

Referat fra digitalt styremøte på Messenger 18. januar 2021 fra kl. 12.00 – 14.00 

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

Tonje Myhre og Eva Daler.  Styret var fulltallig.  Medlemmer og varamedlemmer av 

valgnemnda var invitert, men meldte alle forfall. 

Sølvi ønsket velkommen til digitalt styremøte. 

Sak 42/20: Godkjenning av innkalling og Saksliste/dagsorden:   

Aud kommenterte at sak 35/20 var uteglemt.  Vi tar denne under Eventuelt.    Godkjent 

 

Sak 43/20: Godkjenning av referat fra digitalt styremøte 7. januar 2021:    

I sak 29/20 ble frist som innsending av saker til styret satt til 1 uke før årsmøtet.  Dette blir 

for kort frist.  Styret vedtok fristen til 20. mars.  Referat deretter godkjent. 

Sak 29/20: Årsmøte 2021 – planlegging og gjøreliste.  Invitasjon:  Tonje og Eva utarbeider 

et forslag, som så sendes alle i styret for godkjenning.   

1. utsendelse:  Invitasjonen:   Sølvi sender ut denne senest 23. januar 2021. 

2. utsendelse:  Program og påmelding:   Eva setter opp programmet.  Sølvi sender ut senest 

20. februar.  

Plattform:   Sølvi har bestilt og fått bekreftet Zoom til 17. april gjennom NBK. 

Tidspunkt for selve møtet:  kl. 13.00 – ca. 15.00.  Åpne for påkobling fra 12.30.  Sølvi bestiller 

Zoom hos NBK fra 12.30 – 16.00, i tilfelle styret ønsker en oppsummering etter møtet. 

Frist for påmelding til årsmøtet og prøveårsmøtet:  12. april 

Prøveårsmøte:  mandag 12. april kl. 18.00.  Sølvi informerer NBK om dato og tidspunkt.  I 

prøveårsmøtet øver vi på å koble oss opp samt ha et opprop av delegatene. 

Følgende gjester inviteres:  Æresmedlem Sigrid Hals,  Lederne i Buskerud Bondelag og 

Buskerud Bygdeungdomslag.  Tonje kontakter sistnevnte.  Representant fra NBK (Sølvi har 

sendt forespørsel).  Sølvi kontakter også møteleder Hanne Strøm. 

Valgnemnda:   Valgnemnda er i arbeid.  Siden ingen fra nemnda kunne delta på styremøtet, 

går styret ut fra at arbeidet går greit. 

Lotteriet: Sølvi sender forespørsel til lokallagslederne og ber lagene betale inn kr 200 til 

oppgitt konto.  Styret kjøper inn egnede gevinster.  Sende lokallagslederne bilde av 

gevinstbordet.  Foreta forhåndstrekning i styret. Bekjentgjøre navnet på vinnerne i 

årsmeldingen.  Sonerepresentantene står for utdeling av gevinstene. 

Arbeidsplanen 2020-2021:  «Korona-året» har gjort at vi ikke har kunnet følge opp planen 

slik vi kunne ønsket det.  Arbeidet videreføres i Arbeidsplanen 2021-2022, som legges fram 

på årsmøtet.  Eva ajourfører årstallene og oversender til Sølvi. 

Årsmeldingen 2020:     Innhold:   Forside med bilde.  Bilde av styret (fra seminaret hos Eva i 

sept). Hilsen fra ordfører i sone C.  Sølvi sender sin forespørsel fra i fjor til Aud, og Aud tar 

kontakt med ordfører.  Styrets årsberetning:  Sølvi skriver denne, sendes styret, som gir 



tilbakemeldinger.  Regnskap/budsjett:  Sølvi kontakter Åse.   Omtale av vertslagene i sone C:  

Aud tar seg av dette.  Baksiden ajourføres v/Aud.   Hilsen fra bondelaget og 

bygdeungdomslaget:  Sølvi kontakter disse.  Kort omtale av Guatemala-prosjektet.  Karen-

Marie lager forslag. Navn på vinnerne av loddtrekning.  Jubilerende lag i 2020:  Tonje sjekker, 

sender info til Aud.  Annonser:  Tidsfrist er 20. mars til Aud.  Årsmøtet 2022:  Arrangerende 

sone er sone A. 

Sak 44/20: Invitasjon til Bygdeungdomslagets årsmøte 27.02.2021.  Tonje har meldt seg 

på årsmøtet.  Spurte om det var aktuelt at hun hilste fra laget vårt.  Sølvi mente det var 

naturlig at hun gjorde det. 

Sak 45/20: NBK – lokallagsutsendelse våren 2021.  Sendt fra NBK i posten til alle lokallag 

8. januar.  Tatt til etterretning.   

Sak 46/20: Eventuelt:  Sak 35/20 fra styremøte 15.12.20 – ekstra tilskuddsmidler fra 

Studieforbundet Kultur og tradisjon.  Det var enighet i styret om at det var for kort frist fram 

til 1. februar for å arrangere «motivasjonssamlinger» med faglig påfyll for lokallagene.   

Vi vil heller legge fram for lokallagene informasjon om digitale plattformer som de kan 

benytte seg av så lenge det ikke er mulig med fysiske møter.  Sølvi kontakter NBK for å høre 

om pris for Zoom og eventuelt Teams.  Gi lokallagslederne info om den nyttige veilederen for 

Zoom, som NBK har utarbeidet samt oppgi navn, telefon og e-post til Ingrid Lamark og Tale 

Ellingvåg.  (er oppgitt i veilederen).   

Dato for nytt styremøte bestemmes senere. 

Møtet ble avsluttet kl. 13.55. 

 

Oversikt over frister for utsendelser/påmeldinger: 

23. januar Siste frist for å sende ut invitasjon til årsmøtet til lokallagsledere    v/Sølvi 

20. februar Siste frist for å sende ut program og påmelding til årsmøtet   v/Sølvi 

20. mars Siste frist for innsendelse av saker som ønskes tatt opp på årsmøtet 

20. mars Siste frist for å sende Aud alt som skal være med i årsmeldingen 

7. april  Siste frist for påmelding til årsmøtet og prøveårsmøtet 

12. april kl. 18.00  -  Prøveårsmøte 

17. april kl. 13.00 – ca. 15.00 - Årsmøte     (Zoom bestilles fra 12.30 – 16.00) 

 

         Eva Daler, sekretær 

  

  


