
 
 
 
 
 
Referat fra styremøte i Oppland Bygdekvinnelag 28.April 2021 
 
 
 
 
Styremøte ble holdt på Zoom og de som deltok var: Borgny Sletten, Gudrun Hage Høvren, 
Vigdis Amlien-Kristiansen, Anne Berit Svartaas, Åse Bårdseng og Anne Grete Moen. 
Forfall Eivind Skari, OBU  
 
 
 
Sak 11/21 Referat fra forrige møte, innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. 
 
 
 
Sak 12/21 Runde i lokallaga, Bygdeungdomslaget og Bondelaget. 
 
A. Lokallaga. 
Regionkontaktene har fått i oppgave å ta kontakt med våre lokallag og undersøke interessen 
for å delta på Inspirasjonsseminaret som NBK skal arrangere på Lillehammer i november. 
Ut fra de tilbakemeldingene vi har mottatt er et stort flertall som synes dette er en god ide. 
Fylkesstyret har er beløp avsatt til regionmøter som kan brukes til å sponse deltagelse. 
Vi kommer tilbake med mer informasjon når invitasjonen foreligger. 
Vi oppfordrer også lag med god økonomi til å sponse eventuelle deltagere fra sitt lag. 
 
De fleste lag venter på lettelser i restriksjoner på grunn av smitte. De fleste arrangement for 
tiden foregår utendørs. 
 
B. Bygdeungdomslaget 
Vigdis har deltatt på styremøter, laget er aktivt og planlegger for høstens arrangementer. 
 
C. Innlandet Bondelaget 
Her er det fult trykk på jordbruksforhandlingene. 
De har også et flott opplegg mot barnehager. De deler ut planter og hjelper til med 
tilrettelegging for grønnsaksdyrkning i barnehagene. 
 
 
 
Sak 13/21 Aktivitetspotten. 
 
Styret fikk i oppdrag av årsmøte å legge tilrette for en aktivitetspott som lagene kan søke 
bidrag fra. 
Det er satt av kr 15.000,00 i andre halvdel av 2021 med søknadsfrist 01. Oktober og     Kr 
30.000 I 2022 fordelt på 2 søknadsperioden med frist 01. April og 01. Oktober 2022. 
Beløpet som blir innvilget avhenger av hvor mange som søker og blir godkjent. 
 
 
 
 
 



Sak 14/21 Eventuelt  
 
 
Etterlysning fra Ingrid Lyngnes fra Lågen Bygdekvinnelag om forslaget å bli medlem i 
stiftelse. DAM. Borgny undersøker til neste styremøte om vi som fylkeslag kan melde oss inn 
eller om dette er en sak for NBK. 
For de som ønsker mer informasjon sjekk ut «Stiftelsen DAM» på nettet.  
 
NBK lanserer ny logo 15. Juni fra kl 18 til 20. I den forbindelse prøver vi å ha et fysisk 
styremøte på Øyer som avsluttes med presentasjon av ny logo. 
 
I år ble krav om innbetaling av kontingenten sendt ut på mail til medlemmene. Det viser seg 
at ikke alt har fungert etter planen og at mange ikke har mottatt kravet. 
Alle lokallagsleder har fått mail med oversikt over de som ikke har betalt og ny betalingsfrist 
12. Mai. 
 
19. Mai er det nettmøte med alle distriktsleder og nestledere på Zoom. Her vil NBK snakke 
om arbeidet med ny logo og distriktslederturen til Finnmark. 
 
NBK har planlagt en distriktsledersamling i Finnmark 17 til 21 august. Det meste av utgiftene 
dekkes av NBK. Distriktslagene må dekke reiseutgifter og egenandel på kr 1000,00. Borgny 
ønsker å kjøre bil, og har bedt om at laget dekker utgifter som tilsvarer flybillett, reise til og 
fra Gardermoen og parkering der. 
Dette støtter vi i distriktsstyre. 
 
 
 
Anne Grete  
 


