
Referat frå Styremøte i Oppland Bygdekvinnelag

Søndag 8.9.2019 kl.13.00

Tilstades:Marit Tordhol,Helga Rørholt Moe,Kari Gaarder Hubred,Mari Marthe Graff Ulsrud
og Borgny Sletten.

Forfall: Kristine Grimstad Veset

Ikkje meldt forfall: Nanna Ringen og Bjørnhild Kihle

47/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

48/19 Godkjenning av protokoll fra møte 1.juni 2019

Godkjent

49/19 Regionmøter i November

Dale Gudbrand: EmmaWassrud er sport.

Sillongen:

Einar Risvik kjem !

Hjernedugnad om folkehelse – hvor og hva vil vi med dette? Inspirasjon til kurs og
arbeid i lokallagene.

Oppgavefordeling Dale G. : Registrering: Helga/Kari

Ønske velkommen: Marit

Historisk snutt: Borgny/Kari

Presenterer Risvik: Helga

Lokallagetstime: Borgny/Kari Helga referent

Hjernedugnad: Marit/Mari Marthe

Valgkomiteen: Helga/Mari Marthe

Einar Risvik: Marit

Oppsummering og vel hjem: Marit



50/19 Søknad om økonomisk støtte til opptrykk av nytt opplag av ”Mat med bygg” fra
Torpa bygdekvinnelag.

Antall bøker: 500

Budsjett:: ca 27 000 – 30 000 kroner

Det er byggår og storsatsing på dette norske urkornet.Vi velger å gi et tilskudd på kr
5000,-.

Det ser lite ut, men det kommer andre søknader som vi skal kunne håndtere også.

Marit sender brev til Torpa.

51/19 TV-aksjonen 2019 – ” Nå er det hennes tur”.

Tilbakemeldingene tilsier at det ikke er det helt store engasjementet,men mange er
med som bøssebærere rundt om i kommunene.

15.oktober: Internasjonal Bygdekvinnedag.

52/19 Lag legges ned:

Vestre Gran bygdekvinnelag legger ned etter ekstraordinært årsmøte i januar 2020.
De har selv vurdert lagets situasjon og medlemmenes aktivitet og gjennomfører
oppløsning helt etter gjeldende vedtekter.

Vi lager et personlig brev til de 14 medlemmene som står i laget og inviterer dem inn
som støttemedlemmer eller som medlemmer i nabolaga om de ønsker det.

53/19 Rekruttering – hva gjøres rundt om i lokallagene?

Studiearbeid, kurs, temamøter, messer, ”ta med ei venninne”, film,
foredrag, ”Krafttak mot kreft”- arrangement. Parsellhage, grønnsakskurs,
mosjonsgrupper, bærplukking, dagmøte/ kveldsmøte, inspirasjon i biblioteket, fast
møtelokale, lesesirkel osv. Tema og muligheter er mange for å friste flere til å bli med.



Om all vår virksomhet skal dreie seg om havregraut og påsmurte rundstykker skyver
vi nye medlemmer langt unna, dessverre.

54/19 Avis innlegg om skolemat:

Innlegget i alle fylkets aviser har fått veldig bra respons. Fylkeskommunen tilbyr
frokost i videregående skole. Det er mye havregrøt, og for mange er dette en veldig
god start på dagen.

Hva med kommunens ansvar? Grunnskolene; forskjellene er like synlige der.
Manglende frokost, matpakke, penger til å kjøpe seg mat osv gir utfordringer på
læringsarenaene, i det sosiale livet på skolen, kan gi grobunn for mobbing og
utenforskap. Om alle får muligheten til å få et måltid på skolen, stiller elevene mer
likt rustet ernæringsmessig til å stå skoledagen gjennom.

Håper noen lag tar et tak med politikerne og lager at arrangement / et stunt på
skolen for å synliggjøre både enkelhet og effekt.

55/19 Runde rundt bordet.

Helga: Ikke hørt noe,men flere laga har god aktivitet. Lågen har ett fantastisk program!

Mari Marthe: Mange som er flinke og aktive!

Østre Gran har høyt aktivitetsnivå!

Jevnaker gjennomfører de tinga som de pleier å ha i løpet av året.

Kari: Hadde felles møte med alle laga, Snertingdalen kom ikke.

2 kommer på Inspirasjonsseminaret i Trondheim.

Ett problem at nye skoler nå blir bygd uten kjøkken!

Laga stiller som bøssebærere.

Flere nye medlemmer i laga.

Anne Mari Amlien og Idun Bjerke er godkjente som kursledere i Tradisjonsmatskolen.

Biri Bygdekvinnelag fortsetter med kampen mot Kjempespringfrø!

Årsmøtet datoer er satt i mange lag ,kjempe bra!

Borgny: Aktive lag!

56/19 Eventuelt:



Kolbu Bygdekvinnelag vurderer å legge ned, eller slå seg sammen med Østre Toten
viss de vil.

Dette blir ei årsmøte sak i begge lag.

Fylkesstyret tilrår at viss Kolbu BK ser spesefikke tiltak i sitt nedslagsfelt som de
ønsker å støtte oppunder aktiviteten til, må dette skje før årsmøtet. De resterende
pengene deles mellom laga som medlemmene velger å gå til.

Nordre Land har sendt inn til fylket at de synes kontigenten er høy.

Vi tar dette som sak på neste styremøte, og Marit sender ett brev til NBK.

Konferanse 18.10.

Marit reiser fra oss.

Midt i matfatet 22.09.

Marit sender en hilsen.

Nytt studieforbund blir bestemt i 2020

Det er opp til laga om vi vil slå oss sammen.

Hedmark og Oppland Bygdekvinnelag må finne ut hvordan vi skal gjøre det med
representasjon med Innlandet Bondelag.

I år blir det advendtskalender fra Oppland Bygdekvinnelag på Facebook og nettsida
vår.

Borgny tar ansvaret, og oppfordrer regionkontaktene til å sende inn bilder mm.
tillegg at lokallaga oppfordres.

Ref.Borgny


