
REFERAT FRA LEDERMØTE I OPPLAND BYGDEKVINNELAG 17. – 18. NOVEMBER 2018  

 

Laila åpnet møtet og informerte om årsmøtet som blir 16. og 17. mars 2019 på Gomobu i Valdres. 
 
Liv Grøtte fra NBK informerte om følgende: 
 
Organisasjonsskolen. 
Tilbud til lokallag og fylkeslag. Kurs for tillitsvalgte. Behov for opplæring i hvordan en leder og styrer 
en organisasjon. Info om dette ligger på nettsiden til NBK. 
Juridisk hjelpetelefon. 
En del av tilbudet som NBK har til medlemmer. Det er behov for dette tilbudet. En time gratis bistand 
for bygdekvinnelagets medlemmer. I all hovedsak råd om hvordan en går frem. Mest aktuelt ved 
dødsfall, skilsmisse, ulykker m.m.  
Råvareaksjon 2019 - er Bygg.   
Internasjonalt arbeid.  
Nytt prosjekt – bistå i Guatemala. Samarbeid med Utviklingsfondet. Mer info kommer etter hvert. 
Nytt styret i NBK fra 2018. Det er opprettet 4 forskjellige arbeidsgrupper. Her er noe av det NBK skal 
satse på: 
 

- Ung under 30 år 
- Organisasjonsbygging og rekruttering  
- Unesco statusen 
- Framsnakk bygda 
- Jakte på sponsorer 

 
Tradisjonsmatskolen v/prosjektleder Ingrid Lamark.  
Finansiert av Sparebankstiftelsen. Prosjektet går i 2018 og 2019.  
 
Unesco – FN sin organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur. Mest kjent for Verdensarvlista.  
NBK er blitt rådgivende organisasjon for Unesco sammen med 6 andre organisasjoner i Norge for, 
 
Tradisjonsmat: 
Kulturarv 
Matglede 
Matkunnskap 
Lokalhistorie 
Barndomsminner 
Liv i bygda 
Kvinnefellesskap 
Inkludering 
Mangfold på bordet 
Bærekraft 
Dokumentasjon 
Stolthet 
Kunnskap som en holder i handa 
 
Hva er Tradisjonsmatskolen? Den har 4 trinn: 
150 av lokallaga skal i 2019 gjennomføre to matkurs. Lokallaga kan få inntil kr 5000,- i støtte. Minst to 
kurs, hver av 3 skoletimer. Søknadsskjema ligger på nettsiden. Søknadsfrist er 1. april 2019. Info er 
sendt sammen med lokallagssendingen.  



Instruktørkurs. Lær å lære bort. Vi trenger gode kursholdere. Kurs første halvdel av 2019. Skjema på 
nettsiden. 
Arbeidsboka. Bakgrunnskunnskap, idebank, undervisningsopplegg. Utgis tidlig i 2019. 
Mer mat på nett. Påfyll på norsktradisjonsmat.no. 900 retter å lage kurs av. Mer film og foto. 
Kurskalender.  
 
"Rundt bordet prat". 
Medlemmene ble delt inn i 5 grupper. De fikk 3 saker å ta opp: 
- Verving. 
- Organisasjonsskolen. 
- Årsplan. 
  
Krafttak mot kreft 
Morten Midtby fra Kreftforeningen informerte om arbeidet Kreftforeningen gjør. 
Innsamlet av Bygdekvinner i Oppland: kr 471 732,-. Innsamlet de siste 10 år: kr 6.070.146,-. 
I uke 11 er innsamlingsaksjon. 
 
Søndag 18. November:  
 
Møtestart v/Helga Rørholt Moe 
 
Oppsummering av «rundt bordet prat» fra i går. 
Her resultatene: 
 
Gruppe 1: 
Verving. Bra med kampanje unge under 30. Burde vært opp til 40. Mye travle damer.  
Nå frem til publikum. Bruke lokalavisa, sosiale medier, der de unge er. Barseltreff, helsestasjon. Finne 
aktiviteter som interesserer unge damer, miljø, barn, resirkulering.  
Tradisjonsmat. Ide å jobbe for å få inn tradisjonsmat i matkassene. Får ut årsplan så vi får vist hva vi 
jobber med. Ta kontakt med nabo og venner. Hva med en avdeling for de yngre? 
Mangfoldig program.  
 
Medlemsmøter. Årshjul, månedsplan, halvårsplan. Møter en gang i måneden, aktiviteter på 
møtedagen, noen ved siden av. Arbeidsgrupper.  
 
Organisasjonsskolen. Et veldig bra tiltak. Mange trenger det. Trenger en oppfrisking. Lett å drive på 
den måten vi alltid har gjort.  Valgkomiteene trenger det kurset. Gjerne kurs på nett.  
 
Gruppe 2: 
Medlemsverving. Slutte å snu den negative trenden, være mer positiv. Framsnakke er viktig. Vi har 
tid til det vi vil. Flinke til å finne prosjekter som fenger alle aldre. Små bygder, se videre utover. Er det 
lag i nabobygda? 
Be med seg noen så de ser hva vi driver med. Sett inn arrangementet i avisa – gratis under «hva 
skjer». Kontingenten.  Bygdeungdomslaget er til 30 år, fra 30 billigere kontingent i NBK?? 
 
Aktiviteter: Ikke for mye aktivitet. Det skal ikke virke avskrekkende. Samarbeide med andre lag og 
foreninger. Faste dager er greit. Alle mulige varianter. Tema og prosjekter som fenger andre. Ikke 
bare mat og dugnad. Store lag: grupper ansvarlig på omgang. Ha tema, ikke syklubb. Hva med møter 
på biblioteket. Auksjon på avleggere, skitur, juletrefest. Finn på nye ting.  
 
Organisasjonsskolen. Pass på at lokallaga bruker penger på de som skal på kurs så de slipper å betale 
selv.  Ha et kurs i å søke om midler.  



 
Gruppe 3: 
Verving. Ny i bygda. Fikk henvendelse, fin møteplass. Tatt godt imot. Inkluderende og raus og ønske 
alle velkommen. Se deg om etter nye folk i bygda. Må ha noe å selge hvis en skal ha nye medlemmer. 
Noe som interesserer og fenger. Viktig å velge aktuelle temaer som kan nå alle. Idebank på 
nettsidene? Borgny legger ut masse på facebooksiden til OBK, den er åpen for alle.  
 
Tema som fenger er bl.a: bedriftsbesøk, matkvelder, farger og stil, stell og bruk av gamle tekstiler, 
stell av gamle smykker.  
Vaffelkort og årsplan sendes nye innflyttere og andre potensielle medlemmer. Skriver en personlig 
hilsen. Sendes i posten eller leveres personlig. Vervingsmøte en gang i året. Tema som fenger alle. 
Har lagd et spørreskjema som alle fikk. Hva ønsker du deg som tema, hva kunne du tenke deg? 
Konserter og andre reiser.  
 
Noen syns ikke det er stas å ha mange hjemme. Hva med et forsamlingslokale, idrettshus? 
2-5 går sammen om å lage mat og kaffe.  
 
Aktiviteter og møter. Ett møte i måneden, pluss noe innimellom. Bli med på det du kan. Styremøter. 
2 så langt i år.   
 
Organisasjonsskolen. Et fint dokument. Tatt for oss valgkomite i første styremøte etter årsmøte og 
gjort det unna på en times tid. For nye så er det et nyttig verktøy. Kjør det ut på nettet og se på det 
og lære det en syns en mangler.  
 
Gruppe 4: 
Verving/aktivitetsplan. Hvis en har yngre folk som ikke kommer fra pga små barn, så kan andre i laget 
være barnevakt.  Møt opp personlig og inviter. Aktiviteter som favner hele familien eller mor og barn. 
Sunn matglede var fantastisk. Mor eller far, eller begge kan være med. Lag turopplegg som passer for 
hele familien.  
Fast møtelokale. Kommer flere når vi har det privat. Trivelig å komme hjem til noen. I velkomstskrivet 
bør det stå at en ikke trenger å ha møte hjemme. Bli med på det en ønsker. Innvandrere. Annen 
samværskultur en vi. Få fremhevet at det er et rent kvinnemedlemskap. Varierende om de ønsker å 
være med ut på tur. Verving må henge sammen med årsplan. 
Møtetema må være fengende og engasjerende. De bør være åpne. Bedriftsbesøk er bra. Kan ha 
medlemsmøte i forbindelse med bedriftsbesøk. Aktivitetsplan, medlemmer må få noe igjen for 
pengene.  
 
Organisasjonsskolen.  
Små lag som ligger tett inntil hverandre geografisk. Hva med å slå flere lag i sammen? Tiden er full, 
bruk styremøtene for å gå igjennom dette. Helgeseminar? Gjøre det enkelt, få ut den en har brukt 
for.  
 
Gruppe 5: 
Organisasjonsskolen. Syns det er tullete. Kunne spurt fylkeslederne først om det er nødvendig. Dette 
må ha kostet mye. Læreropplegget som går der er ikke nødvendig.   
 
Står mye om NBK på nettet. Unge som vil være med er på nett, men ikke alle eldre. Nettsiden til NBK 
er ikke god. Det er mange lag i Oppland som ikke betaler for å være med der. Flere lag som ikke har 
nettside. Mange lag er på facebook. Det er gratis. Ikke medlemmer kan gå inn å se. Samarbeid med 
nabolag er bra på Toten. Nye medlemmer blir ofte bedt med fra andre. Be med en venn. 
 



Byggaksjon var positiv. Delte ut mye bygg. Fikk vist oss godt frem. La ved info om Bygdekvinner i 
posen.  
Er det mange lag som har medlemmer som er innvandrere? Skal de betale eller ikke?  
Lesja har og de betaler full kontingent. Medlemmer som andre. Er de på medlemsmøter og deltar 
som andre, så må de betale. De setter sin stolthet i å kunne bidra og betale. 
 
Årsplan. Halvårsplan. Styret setter opp planen. Publisere i avisa. OA er flinke til å ta inn referat.  
Bedriftsbesøk. Veldig populært. Lærer noe nytt om nærmiljøet.  
Leserinnlegg fra OBK i stedet for fra alle lokallaga.  
Sunn matglede for små mager. Kan brukes når en skal verve unge. Like aktuelt i dag som tidligere. 
Viktig at unger lærer å like smaker.   
 
Nettsiden koster 1000. Sendt forespørsel om å halvere prisen.  
Ønsker bedre tid på gruppearbeid. 
 
Ment på Fåberg 
Tony Hauklien fra Ment informerte om produksjonen og historien til Ment. 
 
To stk fra Lilleputthammer informerte om stedet og barnebokbyen. Etter informasjonen var det 
omvisning. 
 
Laila avslutter møtet. 
 
 
Øyer, 17. november 2018  
Jorunn Løvdal 
 


