
Styremøte i Oppland Bygdekvinnelag 12.4.2018
Tilstede: Laila Strand Nilsen,Helga Rørholt Moe,Kari Gaarder Hubred,Gunhild Myhren Egge,Nanna
Ringen,Borgny Sletten,Kjersti Forseth (OBU), Bjørnhild Kihle (OBL)

23/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:Godkjent

24/18 Godkjenning av protokollfra styremøte
Vedtak:Godkjent

25/18 Gjennomgang av årsmøte 2018
Godt gjennomført årsmøte,men vi i styret må huske at vi er teknisk arrangør.
Litt mye program på fredag, gjerne noe mindre program neste år.
Vi tok inn 6325,- på loddsalg.
Vi må tenke nytt når det gjelder å få med yngre damer.
Bygdekvinnelaget bør bli flinkere til å vise seg fram, og fks på årsmøtet til
bygdeungdomslaget bør vi si litt!

26/18 Saker fra årsmøte
Sakene er sendt til Norges Bygdekvinnelag, så avventes videre arbeid med dette der.

27/18 Arbeidsplan 2018-2019
Ledermøte i November forslag 17.-18.11.2018
Oppfordre alle lokallag til å stille med min.2
Jorunn hører etter pris på Øyer Gjestegård

Styremøter:
19.6. Styremøte
15.9. Styremøte på Honne
1.11.Styremøte
17.-18.11 Ledermøte på evt.Øyer Gjestegård

28/18 Oppnevninger i styret 2018
Sekretær: Borgny
Ansvarlig for nettsidene til OBK,samt Facebook og instagram: Borgny
Ansvarlig for studiearbeidet i OBK s styre: Helga
Representant til styret i Oppland Bondelag med vararepresentant:Borgny og Kari
1 representant til Oppland Bondelagsårsmøte 2019 med vararepresentant: Kari og
Gunhild
1 Representant til styret Oppland Bygdeungdomslag 2018 med vararep Helga og Laila
2 Representanter til Oppland Bygdeungdomslagårsmøte 2018 Gunhild og Laila

29/18 Samling for lokallagsledere
Blir ikke i år.
Men vi satser på en inspirasjonsdag på Honne i løpet av september. Fks 15.9.
Helga spør foredragsholder.
Litt tidsplan:
Kl.11.00-16.00
Lunsj ca.13.00

30/18 Årsmøte 2019
Det skal være i Valdres.
Nanna spør etter pris på Gomobu som blir sendt til Jorunn på kontoret.



31/18 Eventuelt
Kari refererte fra årsmøte i Oppland Bondelag
Borgny etterlyser fortsatt kontakta med lokallagsledere i regionene.
Borgny,Kari og Gunhild har vært i kontakt med sine.

Borgny refererte fra Mat helga i Lom.
Mange fine tilbake meldinger, og vi fikk inn ca 5000 i loddsalg.

Styret har fått henvendelse fra Biri BK om evt. økonomisk bidrag til foredragsholder
ifb. med deres prosjekt om utrydding av kjempespringfrø. Laila sender
tilbakemelding om at vi ikke kan bidra.

Ref Borgny


