
Referat fra styremøtet i Oppland Bygdekvinnelag tirsdag 19.06.2018 kl.10.00 

Sted: Kontoret til Oppland Bondelag                                                                                                        

Tilstede: Laila Strand Nilsen, Kari Gaarder Hubred, Nanna Ringen, Marie Myrvang, Helga Rørholt 

Moe, Bjørnhild Kihle(OBL), Kjersti Forseth(OBU). 

Forfall: Gunhild Myhre Egge, Borgny Skansen Sletten. 

Sak 32/18 Godkjenning av innkalling og sakliste                                                                                                                               

Enstemmig godkjent 

33/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12.04.18                                                                                                           

Sak 28/18: Linje 7 endres til: «1 representant til styret i Oppland Bygdeungdomslag 2018/2019 med 

vararepresentant: Helga og Laila».                                                                                                                                                        

Linje 8 endres til: «2 representanter til Oppland Bygdeungdomslags årsmøte 2019: Gunhild og Laila»                              

Protokoll godkjent med nevnte endringer. 

34/18 Turmat fra hele verden.                                                                                                                                                          

Informasjonsbrev fra Norsk Friluftsliv. Lag og foreninger kan søkes om støtte – inntil kr.3000,- -til en 

friluftsaktivitet med deltagelse fra ulike kulturer. Brevet er videresendt til lokallagslederne og OBK`s 

styre.                              

35/18 NM i potetskrelling                                                                                                                                                                   

E-post fra Hedmark Bygdekvinnelag. De har sagt ja til å arrangere NM i potetskrelling. Finalen skal 

holdes under «Midt i Matfatet» , matfestivalen i Vikingskipet i Hamar, 21-23. september 2018. 

Hedmark BK ber OBK arrangere en kvalifisering til konkurransen innen 10.09 her i Oppland.                                                                             

Vi gjennomfører denne under matfestivalen «Helt på jordet» på Østre Toten 25.august, hvor OBK vil 

delta (se sak 36/18). Laila gir tilbakemelding.                                                                                                                                                                 

36/18 Matfestivalen «Helt på jordet» - invitasjon til samarbeid                                                                                                                                                                                           

E-post fra Kjersti Krageberg, kultursjef i Østre Toten kommune. OBK kan bidra på festivalen og stiller 

med representanter fra styret. Se også sak 35/18. Bjørnhild tar ansvar for kontakten med 

arrangørene. Disse har også sendt e-post til NBK vedr. markering av tradisjonsmatskolen og evt. 

deltagelse fra NBK på andre måter. Laila kontakter NBK for å høre hva de har tenkt å gjøre og hvor 

langt arbeidet med tradisjonsmatskolen er kommet.                                                                                                                                                                  

OBU skal delta på festivalen med demonstrasjon av tevlinger mm. 

37/18 Bekjempelse av kjempespringfrø                                                                                                                                          

Biri bygdekvinnelag har startet et 3-årsprosjekt for å bekjempe kjempespringfrø i bygda. De er godt i 

gang og arrangerte et åpent møte med flere foredragsholdere 4.juni. Kari og Laila deltok fra OBK. I 

etterkant har de arrangert dugnader. De søkte OBK om økonomisk tilskudd (se sak 31/18).                                                

OBK kan evt. bare bidra praktisk. 

38/18 Ledermøte i november                                                                                                                                                            

Ledermøtet holdes 17.-18.november på Hafjell Hotell. Vi har inngått avtale med hotellet.                                                   

Forslag til program: Liv Grøtte, nestleder i NBK. Laila tar kontakt.                                                                                              

Ev. tema: Organisasjonsboka. Laila forhører seg også med NBK om status for tradisjonsmatskolen.                                   

Videre programforslag: Foredrag av Kjetil Andre Aamodt - Laila kontakter ham.                                                                                                   

Dersom han ikke kan – tema om Hafjell og utviklingen der. Helga ansvarlig.                                                                            

«Rundt bordet-stund» lørdag. Det som blir diskutert legges fram i plenum søndag.                                                               

Starte søndagen med tur for de som ønsker det? Helga sjekker turer/turlengder.                                                              



Begynner møtet lørdag kl.13.00 m/registrering, kaffe og rundstykker. Programmet starter kl.14.00.                                   

Møte/turstart søndag kl.9.00. Avslutter med lunsj kl.13.00. 

39/18 Landsmøte NBK – reiseregninger                                                                                                                                           

De som deltok fra styret sender reisekvitteringene til fylkesleder som sender alt samlet til NBK.                                        

OBK dekker reise t/r Harstad. Årsmøtegodtgjørelse utbetales for en dag. Det øvrige betales av hver 

enkelt deltager, også evt. tillegg for enkeltrom. 

40/18 Årsmøtet 2019                                                                                                                                                                                               

Årsmøtet 2019 skal være i Valdres. Vi har fått tilbud fra Gomobu Fjellstue, Scandic Valdres og 

Raddison Blu Beitostølen. Vi bestemte oss enstemmig for Gombu, også fordi de har det beste 

pristilbudet. Jorunn bekrefter til Gomobu.  Forslag til møteprogram: Kåseri om «Mjølkevegen», 

sykkelrute mellom Vinstra og Gol. Denne går gjennom store deler av Valdres. Nanna tar ansvaret.                                                                                                                                               

Forslag til underholdning lørdag kveld: Nanna spør felespiller Ola Hilmen. Hun spør også ordfører og 

prest om å delta søndag morgen. 

41/18 Søknad om økonomisk støtte fra Labotunet/Sandberg                                                                                                   

Vi kan ikke støtte. Laila sender svar. 

42/18 Tema kasting av mat                                                                                                                                                                

Biri Bygdekvinnelag arrangerer åpent møte for alle bygdekvinner i Oppland 6.september. Tomas 

Horne holder foredrag om matsvinn.                                                                                                                                                 

Styret i OBK stiller med det som måtte ønskes praktisk. Informasjon legges også ut på OBK`s nett- og 

Facebook-sider. Borgny/Bjørnhild ansvarlig. Får nærmere beskjed om tidspunkt og sted.                                                                                                                                                            

Laila holder kontakten med leder i Biri BK, Inger Johanne Vasaasen. Vi foreslår at ikke-medlemmer i 

NBK betaler inngangspenger. Dersom det skal være utlodning på møtet, kan OBK skaffe gevinst med 

grønnsaker etc. Bjørnhild ansvarlig.                                                                                                                                                                               

I og med dette møtet avlyser OBK sin inspirasjonsdag 15.september. 

43/18 Mataukfestivalen på Lillehammer                                                                                                                                         

Mataukfestivalen på Lillehammer skal være 5.-6. oktober. OBK v/Øyer, Tretten og Lågen BK deltok i 

2017 med suksess og bygdekvinnelag ble ønsket velkommen til senere festivaler. Medlemmer av 

styret i OBK kan delta sammen med de lokale lagene i år. Vi avventer nærmere informasjon fra 

arrangøren. 

44/18 Orienteringssaker                                                                                                                                                                     

Mottatt takkekort fra Lesja Bygdekvinnelag og Kreftforeningen.                                                                 

Landbrukshelga 2019 arrangeres 2.-3.februar. Ikke aktuelt for oss. 

45/18 Eventuelt                                                 

1)Møte med lokallagsledere                                                          

Laila tok opp igjen saken p.g.a. positive tilbakemeldinger/holdninger etter fjoråret. Vi besluttet å 

invitere til møte for lokallagsledere, eller en annen representant fra lagene, på Lauvåsen torsdag 

5.juli kl. 18.00. Laila ordner mat, Kari, Helga og evt. flere tar med kake. Påmelding til Laila innen            

1. juli. Invitasjon sendes ut fra Jorunn i dag.                                                                                             

2)Sammenslåing av lag som sliter- hva kan styret i OBK gjøre? Vi ønsker å snakke litt rundt dette på 

lokalledermøtet.                                                                                                                                

3)Styremedlemmer som har deltatt i møter/arrangementer i lokallagene: Kari på Biri, Kolbu og 

Stenberg, Laila på Biri. Bjørnhild på styremøte i Kolbu.                                                                                                                        

4)Neste styremøte i OBK tirsdag 4.september kl.10.00 på kontoret til Oppland Bondelag.                                                                                   
Ref. Helga                  


