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Buskerud Bygdekvinnelag 

Referat fra digitalt styremøte på Messenger 15. desember 2020 fra kl. 17.30 – 20.00. 
Pålogget:  Sølvi Jødal, Frøydis Løkensgard, Aud Teigen Gjerde, Karen-Marie Aaberg Aas, 
Tonje Myre og Eva Daler.  Eli Wittussen og Anne Marie Henriksen (fra valgnemnda) deltok på 
en avgrenset del av møtet.  Fraværende (fra valgnemnda):  Trine Slotfeldt. 
Møtet startet kl. 17.30 med pålogging og justeringer.  Kl. 18.00 var alt klart, og Sølvi ønsket 
velkommen. 

Sak 26/20: Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsorden:  Godkjent 

Sak 27/20: Godkjenning av referat fra styreseminar 2.-3. september 2020:  Godkjent 
  Sak 17/20 i referatet vil bli fulgt opp i senere møte 

Sak 28/20 Rim og Regler.  Styret ønsket informasjon om evt. restopplag og mulig nytt 
opplag.  Sølvi sendte forespørsel til Hanne Strøm.  Av svar fra sept. fremgikk  at Åse Bjøråsen 
var ansvarlig for boken.  Anne Marie Henriksen hadde også vært involvert i arbeidet.  Hanne 
Strøm visste ikke om Folkemusikksenteret i Sigdal hadde restopplag.  Mens hun satt i styret, 
hadde de vurdert å trykke opp nye bøker, men pga kostnadene ble dette lagt bort. 

Sak 29/20: Årsmøte 2021. På spørsmål fra Sølvi til NBK sentralt, var svaret at årsmøtet i 
distriktslaget (tidligere fylkeslaget) må gjennomføres i løpet av våren 2021. 
Vi satte datoen til lørdag 17. april 2021 for vårt årsmøte.  Ønsker og håper å gjennomføre et 
fysisk møte på 1 dag.  Hvis det viser seg umulig, vil møtet bli gjennomført digitalt på samme 
dato. 
Sone C har ansvaret for å gjennomføre årsmøtet 2021.  Normalt ville vi valgt et sted i den 
sonen, men fordi Lampeland hotell var svært generøse og innrømmet oss en stor rabatt da vi 
måtte avlyse i mars, mot at vi benyttet hotellet på et senere tidspunkt, gjorde styret 
følgende vedtak:    Årsmøtet 2021 blir på Lampeland Hotell.   
Årsmøtet blir et dagsseminar, hvor vi korter ned på leders tale.  Sonerepresentantenes 5 
minutter går ut.  Vi håper å få en spennende og interessant foredragsholder.  Ellers følger vi 
de formelle kravene til årsmøtet.  Valgnemnda legger fram sine forslag.  På formiddagen et 
kort måltid med rundstykker. Senere serveres lunsj.  Det kan bli en begrensning i antall 
deltakere (per i dag 50).  Hotellet er i løpende dialog med kommunelegen.   
Vi legger fram årsmelding tilsvarende den for i år, men antakelig noe slankere.  Det blir en 
kort omtale av hvert lokallag i arrangerende sone.  Regnskapet kommer med.  Så vil vi prøve 
å få inn annonser, for å få noe inntekter.  Sanger hører med! 
Siden lotteriet ikke ble trukket i år, viderefører vi dette til 2021, slik at lokallagene kan bringe 
med seg de gevinstene som ikke ble benyttet i år.  Årsmøtet avsluttes med trekning av 
loddsalget fram til mars. 
Fordeling av oppgaver:  Aud kontakter Lampeland hotell,  Tonje kontakter foredragsholder.  
Sølvi sender ut informasjon om årsmøtet i begynnelsen av januar til alle lokallagene.   
Styret møtes dagen før til styremøte.  
Valgnemnda:  Trine Slotfeldt, Eli Wittussen og vara Anne Marie Henriksen og Torgunn Huso 
ble oppfordret til å komme i gang med arbeidet så snart som mulig.  Bør være klart innen 
april.  Valgnemnda velger selv hvem som legger fram resultatet på årsmøtet.  Sølvi kontakter 
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Trine ang medlemslistene.   
Dersom vi også i 2021 må ha et digitalt årsmøte, må vi komme tilbake til den tekniske 
løsningen på et senere tidspunkt.  Men vi HÅPER å kunne møtes ansikt til ansikt! 
Valgnemndas representant avsluttet sin deltakelse etter denne saken. 

Sak 20/20: Digital ledersamling sept/okt.   Sølvi deltok, referat ligger på hjemmesidene 
til Buskerud Bygdekvinnelag, se under Aktuelt : Digital distriktsledersamling. 

Sak 30/20: Tradisjonsmatskolen.  Epost fra Sølvi til lokallagsledere 7. oktober med 
oversikt fra Helga Landmark i NBK over hvilke lag som hadde meldt seg på.  Buskerud var 
meget godt representert ved Flesberg, Hol, Nordre Modum, Rollag og Dagali.  Meget bra! 

Sak 5/20: Godkjent navneendring i Brønnøysundregisteret.  Offisielt heter laget vårt nå 
BUSKERUD BYGDEKVINNELAG, registrert med org.nr. 976 487 109.   

Sak 18/20: Informasjon og oppdatering av bunadshistorikk.  Frøydis orienterte om hva 
som har skjedd i løpet av høsten når det gjelder Nedre Buskerud herre- og damebunad.  3 
personer fra Husfliden i Hønefoss vil gå på et selvinstruerende kurs i brodering av Nedre 
Buskerud damebunad.  Bunadtilvirker Grethe Nilsen i Drammen er faglig ansvarlig. 

Sak 31/20: Fellesmøte mellom distriktslagene (fylkeslagene) og sentralstyret 12.11. Tonje 
deltok.  Møtet var en stemningsrapport fra hele landet.  Vi regner med at referat blir lagt ut 
på NBK’s hjemmesider etter hvert. 

Sak 32/20: Valgnemndsarbeid for distriktslagene 30.11 på Zoom.  Sølvi og Aud deltok.  
Sølvis referat fra møtet sendt medlemmene av valgnemnda og styret 1.12.2020. 

Sak 33/20: Styreskjemaer/årsrapporter 2020.   Ny ordning fra og med i år:  styreskjema 
sendes direkte til NBK, derfor mangler vi mange oppdateringer fra lokallagene.  Sølvi vil ta 
opp med NBK at vi også får oversendt skjemaet.  Sonerepresentantene følger opp hver sin 
sone for å komplettere opplysningene vi trenger (etter jul).   

Sak 34/20: Møtegodtgjørelse for digitale møter i regi av sentralleddet.  Satser vedtatt på 
styremøte i NBK 21.10.  Gjelder ikke styremøter.   Dette blir en sak til årsmøtet vårt.  
Oversendes valgnemnda. 

Sak 35/20: Ekstra tilskuddsmidler fra Studieforbundet Kultur og tradisjon:   Det er 
opprettet en ny, midlertidig tilskuddsordning med kort søknadsfrist.  Målet er at 
distriktsstyret kan arrangere «motivasjonssamlinger» (fysiske eller digitale) med faglig påfyll 
for ildsjeler, tillitsvalgte, kursarrangører og kurslærere.  Tas opp på neste styremøte. 

Sak 36/20: Årets fredspris til Verdens Matvareprogram:   Tilgang til nok mat forebygger 
konflikt og sikrer fred – men hva skal til for å sikre tilgang til mat i alle land?  Kan 
familielandbruket være en løsning?  Hvilke paralleller kan vi trekke mellom matsikkerheten i 
Norge og matsikkerhet i land i sør?   Digitalt seminar ble den 8.12 arrangert av NBK, 
Utviklingsfondet, Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag i fellesskap.   
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Sak 37/20: Orientering fra NBK-protokoller:  Distriktslagene kan få tilgang til NBK’s Zoom-
abonnement samt litt support til bruk av Zoom så langt NBK har kapasitet.  Kontakt:  
ingrid.lamark@bygdekvinnelaget.no. 

Medlemsregisteret er oppdatert.  Tillitsvalgte kan nå redigere kontaktinformasjon, melde inn 
medlemmer direkte.  Endringene er beskrevet i veilederen som ligger på NBK’s nettsider. 

Sak 38/20: Eventuelt:  saker fra NBK’s styremøte 3.12.2020:  

Vervekampanje fra 16.11 – 16.12:  600 nye medlemmer i 2020. 
Skolematens venner blir nedlagt fra 1. januar 2021. 
Bygdeungdomslaget:  Landsstevne 2021 er avlyst. 
Ny logo til NBK er under utarbeidelse.  Skal ferdigstilles innen 2021.  300.000 kr avsatt til 
arbeidet. 
Nye, reviderte retningslinjer for bygdekvinnenes hjelpefond.  Legges fram på NBK’s 
styremøte i august 2021. 
Revidering av veileder for valgnemndsarbeid.  Forslag til endringer legges fram i august 2021. 
NBK’s Inspirasjonsseminar i 2021:  5. – 7. november på Scandic Hotell,  Lillehammer 

 

Vi tar sikte på et nytt styremøte i januar.  Eli Wittussen sa i fra at hun ønsket å bli med på 
det. 

         Eva Daler, sekretær 

--------------------- 

Styremøtet ble avsluttet kl. 20.00 
 

 
 

 


