
 

 

Buskerud Bygdekvinnelag 

 

Referat fra digitalt styremøte 19. januar 2022 kl. 11.00 – 13.10 på Zoom. 

Pålogget:  Aud Teigen Gjerde, Frøydis Løkensgard, Tonje Myre, Anne Britt Jellum, Karen-

Marie Aaberg Aas og Eva Daler.  Styret var fulltallig.  Kasserer Åse Skagnæs deltok på sak om 

økonomi. 

Sak 49/21: Godkjenning av innkalling og saksliste:     Godkjent 

Sak 50/21; Godkjenning av referat fra styremøter 22. og 29. november 2021:    Godkjent 

Sak 51/21: Hole bygdekvinnelag, nedleggelse:     Hole Bygdekvinnelag sendte 29.12.21 

varsel om oppløsning av Hole Bygdekvinnelag til Sentralstyret i Norges Bygdekvinnelag.  Eva 

orienterte kort om hva som hadde skjedd forut for dette i laget:  Mulighet for oppløsning av 

laget ble tatt opp etter avsluttet årsmøtet i oktober.  Ble tatt inn i referatet.  Alle 

medlemmene av lokallaget ble så informert i skriv fra styret 4. januar 2022 om varslet sendt 

NBK.  Distriktsstyret hadde en diskusjon om hvordan vi skulle gå videre.  Aud ringer vår 

kontaktperson i NBK, Marit Green Tymczuk.  Hva kan/bør distriktsstyret gjøre?  Saken tas 

opp senere. 

Sak 52/21: Økonomi: Vi gikk gjennom regnskapet pr 31.12.2021.  Vi har mottatt vel 

30.000 kr fra Studieforbundet kultur og tradisjon, som dekker utgiftene til Inspirasjonsdagen.  

Kasserer overfører kr. 10.000, som søkt om fra Øst-Modum BKL (sak 34/21) direkte fra Lang-

lang-rekke-kontoen.  Et beløp ført feil på konto 5332 blir rettet.  Ellers ingen kommentarer til 

regnskapet. 

Sak 42/21: Høring:  Svarfrist for høring på §5b i NBK’s vedtekter om 

tidspunkt for gjennomføring av årsmøte i lokallaget er forlenget til 15. februar 2022.  Aud 

har ikke mottatt lokallagenes svar fra NBK (frist her var 1.12) og spør derfor Marit G. 

Tymczuk når hun kontakter henne.   

Sak 43/21: Årsmøte 2022: Tonje har avtale med Bjørneparken Hotell i dag og vil da 

avklare siste avbestillingsfrist i tilfelle vi også i år må avvikle årsmøtet vårt digitalt.  Tonje 

sjekker ut foredragsholder og kontakter ordfører.  Foreløpig satser vi på fysisk møte.  Hvis 

det blir digitalt, avholder vi møtet lørdag 19. mars 2022. 

Tonje ajourfører det hun har fått på siste side i Årsmeldingen og sender oss dette.   

Hvordan vi organiserer et eventuelt lotteri, tar vi opp senere.   

Innbydelse til årsmøte skal sendes ut senest 8 uker før møtet, dvs fristen er 21. januar.  Frist 

for saker som skal behandles på årsmøtet er 6 uker før, dvs fristen er 4. februar.  Frist for 

utsendelse av årsmøtedokumenter er 2 uker før, dvs. 4. mars.   Eva lager utkast til 

innbydelse.  Hvis OK sendes den ut torsdag 20. januar. 

Eva skriver ut Retningslinjer for arrangører av årsmøte og legger disse inn under 

Dokumenter på hjemmesiden til Buskerud Bygdekvinnelag. 

Sak 25/21: Årshjulet: Tas opp på neste møte 



 

 

Sak 53/21: Frivillighetens år 2022:   Tas opp på neste møte 

Sak 55/21: Gjennomføring av sonemøter:   Styret vedtok å akseptere utsettelse til 

høsten for de sonene som ønsker det.  Sonerepresentanten og arrangerende lag avgjør 

dette. 

Sak 56/21: Orientering: Hustavle:  Aud undersøker hva distriktsstyret skal gjøre i denne 

saken. 

Sak 57/21: Eventuelt: Ingen saker  

Neste møte blir Zoom-møte mandag 14. februar 2022 kl. 11.00.  Tonje kaller inn. 

 

Møtet avsluttet kl. 13.10 

 

       Eva Daler, referent 

 

 


