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Styremøte på Hafjell hotel 15.Juni 2021 

 

Tilstede:  

Borgny Sletten, Gudrun Hage Høvren, Vigdis Amlien-Kristiansen, Åse 

Bårdseng, Anne Berit Svartaas og Anne Grete Moen. 

Eivind Skari meldte forfall. 

 

 

Sak 15/21 Referat, innkalling og saksliste   

Godkjent uten kommentarer. 

 

Sak 16/21 Runde i lokallaga, Bygdeungdomslaget og Bondelaget. 

 

Bygdeungdomslaget har styremøte samtidig som oss, Vigdis hadde fått 

informasjon om aktuelle ting de jobber med. De skulle ha et digitalt 

fylkesarrangement i helga 18. - 20. Juni. Jobber med et fysisk høstmøte, 

dato og sted skulle bestemmes på styremøte. 

De har hatt en tevlingsstaffet gående, arrangement på Eina i juni. Ikke 

landsstevne i år, men mere lokale samlinger. 

 

De fleste lagene i region Gjøvik - Toten regionen har hatt utearrangement, 

med byvandring i Gjøvik og andre gåturer i nærmiljøet. Planene for høsten 

er fortsatt løse. 

 

Norddalen, samme her ganske stille, plantebasar og gåturer. 
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Toten/Hadeland våren har vært gåturer, avleggerauksjon og andre fysiske 

utesamlinger. 

 

Brandbu har et matrelatert arrangement 21. - 24. Juni mot skoleelever. 

Avdekket Bildentekstilet i Steinhuset på Gran. Sjekk informasjon på nett om 

Bildenteppet. 

 

Region Valdres jobber slike som de andre, med gåturer og 

utearrangementer. 

Østre Slidre  har fått penger fra tradisjonsmatskolen og har laget et 

arrangement sammen med 4H.  Poteten fra A til Å. Startet med å sette 

poteter i forrige uke og skal ha totalt 4 arrangment med bruk av poteter. De 

andre lagene har ikke lagt noen planer for høsten enda. 

 

Sørdalen 

 

De fleste lag her har samme opplegg med gåturer og plantesalg. Lågen 

bygekvinnelag har hatt mere kurs og samlinger. De har hatt sykurs, 

kjentmannstur og rebustur. I tillegg har de søkt og fått tilskudd fra 

Gjensidigestiftelsen for å holde kurs i en gammen håndarbeidsteknikk som 

kalles «sprang» 

 

Bondelaget jobber med jordbruksoppgjøret og hadde samtidig lansmøte i 

uka som gikk. Ny leder Bjørn Grimming. 
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17/21 Støtte til inspirasjonsseminar. 

Vi er klar over at noen lag har veldig god økonomi og andre sliter, derfor 

synes vi at tilskudd bør reguleres etter dette. Borgny sender ut et brev til 

alle lokallag hvor hun forklarer vår tankegang rundt dette. Vi har satt av en 

pott til dette formålet. 

 

18/21 Høsten 2021 Regionmøter 

 

Alle regionkontakter skal arrangere en regionsamling i sin region. Her kan 

man velge hvor mange man ønsker å invitere fra hvert lokallag.  Møtene 

bør være i slutten av september begynnelsen av oktober. Oppland 

Bygdekvinnelag sponser utgifter til eventuell leie eller andre utgifter. 

Regionkontaktene sjekker egnede møteplasser i sitt område. 

 

19/21 Våren 2022 

 

Borgny jobber med et opplegg sammen med Arne Brimi, dette er lagt til 

helga etter påske. Det vil si helga 22. til 24. April. Innhold og detaljer 

kommer etter hvert. Vi ser for oss at det skal være mulig å ha med ledsager 

eventuelt invitere med oss Bondelaget. 

 

Årsmøte blir i Øyer/Lillehammer område slik vi har årsmøtevedtak på. To 

aktuelle helger i mars. 12/13 mars eller 19/20 mars. 

 

20/21 Eventuelt 

 

Ny logo for Norges Bygdekvinnelag presenteres kl 18.00 i kveld. Vi i styret 

deltar på nettmøte. 

Ref Anne Grete Moen  


