
Referat fra digitalt styremøte på Zoom 26. mai 2021 fra kl. 11.00 -13.00. 

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

Jellum og Eva Daler.  Styret var fulltallig. 

Sak 14/21: Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent 

Sak 15/21: Godkjenning av referat fra styremøte 10. mai hos Eva: Referat godkjent 

Sak 16/21: Videohilsen til Norges Bondelag.   I distriktsledermøte 19.5 fikk Aud vite at NBK 

ønsket at alle lagene skulle være med på å lage en videohilsen i anledning Bondelagets 125-års 

jubileum.  Frist: 1. juni.  Denne forespørselen kom ved en glipp svært sent til Aud, da vi var blitt 

uteglemt i første runde.  For det andre fikk Aud aldri ytterligere informasjon som lovet.  Vi vedtok 

derfor i styret at det ble alt for liten tid til å lage en slik hilsen, og vi blir derfor ikke med på opplegget. 

Sak 17/21: Valgkamp:  

 NBK har sendt ut valgpakke til alle lokallagene.  I slutten av mai vil NBK sende ut leserinnlegg, som 

det er ønskelig at vi prøver å få inn i lokalavisene i juli og august. 

       Bygdeposten:  Anne Britt 

       Eikernytt:   Frøydis 

       Hallingdølen:  Tonje 

       Lågendalsposten:  Karen-Marie 

       Ringerikes Blad:  Eva 

Siden det er stortingsvalg, er det mer aktuelt at vi vender oss til velgerne.  Ikke lokalpolitikerne. 

Forslag til resolusjon fra Akershus bygdekvinnelag: «Hva skal barnebarna dine spise?»: Denne kan vi 

tilpasse lokalt for vårt distrikt.  Kan også sendes lokalavisene.  Tar opp denne på seminaret i august. 

Sak 18/21: Medlemsverving: NBK har sendt ut rapport om medlemstallet, som synker.  Under 

møtet gikk vi inn i medlemsregistret for vårt distrikt (Buskerud).  Det er fortsatt mange her som ikke 

har betalt kontingent for 2021.  Det kan være mange grunner: «korona-året» er nok én årsak, høy 

alder blant medlemmene en annen (utmeldt?), ordningen med nettbetaling kan for noen være en 

bøyg å komme over.  Selv om medlemmer har e-post, er det ikke sikkert alle bruker denne.  

Størrelsen på medlemskontingenten er påpekt av mange, og det at lokallagene ikke får noe igjen fra 

kontingenten er også noe mange reagerer på. 

Styret bestemte at hver sonerepresentant tar kontakt med sine lokallag.  Ber dem sjekke 

medlemsregisteret i NBK for sitt lag.   Stryke medlemmer som måtte ha meldt seg ut av laget og 

eventuelt sende en påminnelse til de som ikke har betalt ennå.  Vi kan også spørre om det er noe vi 

kan hjelpe til med her. 

Vi er fortsatt «på vent» i forhold til korona-pandemien.  Styret håper virkelig det blir mulig for 

lokallagene å ta opp igjen aktiviteten i lagene, og å gjennomføre sonemøtene til høsten. 

Forslag til aktiviteter for å bedre rekrutteringen, er et tema vi vil diskutere videre på seminaret vårt i 

slutten av august. 

Sak 8/21: Inspirasjonsseminar/organisasjonskurs: Søknad om ekstraordinær motivasjonsstøtte 

(frist 1. juni) fra Studieforbundet kultur og tradisjon.  Tonje hadde funnet riktig skjema på nettet, og 

søknad ble fylt ut i fellesskap. Vi søker om 30.000 kr.  I eget budsjett er det satt av 10.000 kr på 

årsmøtet.  Vi satte opp budsjett over utgiftene på 40.000 kr.  Aud sender søknaden. 

Aud ringer NBK om foredragsholdere til temaet nettbruk: Sosiale medier, NBKs medlemsside, Zoom-

plattform m.m.  Dato for seminaret ble vedtatt: lørdag 30. oktober.  Karen-Marie bekrefter overfor 

Lampeland Hotell.  Zoom-møte kort tid etterpå.  Resten av planleggingen blir på seminaret i august. 



Sak 19/21: Orienteringssaker: Frist for innsending: 1. juni.  Åse har sendt inn regnskap for 

momskompensasjon.  Aud har vært i kontakt med NBK om tilgang til nettsiden for Eva og Tonje.  Det 

er OK at 3 personer har slik nett-tilgang.  Ingen ekstra kostnad. 

Sak 20/21: Eventuelt: Eva informerte om sak 10/21: Hun har vært i kontakt med Bondebladet 

for å få tilsendt 1 eksemplar av avisen fra 25. februar.  De kunne ikke garantere at denne fortsatt var i 

arkivet.  Avisen er pr. i dag ikke mottatt.  Eva følger opp. 

 

Møtet avsluttet kl. 13.00. 

 

        Eva Daler, sekretær 

 

 

 


