
Buskerud Bygdekvinnelag 

Referat fra styremøte 22. november 2021 kl. 11.00 hos Tonje Myre 

Tilstede:  Aud Teigen Gjerde, Frøydis Løkensgard, Tonje Myre, Anne Britt Jellum, Karen-

Marie Aaberg Aas og Eva Daler.  Styret var fulltallig. 

Sak 40/21: Godkjenning av innkalling og saksliste:   Godkjent med tilføyelse under 

eventuelt. 

Sak 41/21: Godkjenning av  referat fra styremøte 8. oktober og inspirasjonsdag 30. 

oktober:  Godkjent. 

Sak 8/21: Evaluering av inspirasjonsdagen 30.10:  Tonje hadde sammenfattet de utfylte 

29 evalueringsskjemaene.  I det store og hele var deltakerne svært fornøyd med dagen.   

Lørdag er en grei dag for et slikt treff, og det var tydelig ønske om en slik dag hvert år.  De 

fleste ga positive tilbakemeldinger på innholdet i bolkene. Av forslag til temaer til senere 

seminar ble følgende nevnt:  Tid til utveksling av erfaringer (aktiviteter).  Kosthold og helse.  

Rus, vold og overgrep.  Oppfølging av data, «spørretime».  Jordvern.  Redesign, bærekraft.  

Innvandrerkvinner.  Uformelt seminar for de unge med barn.        

Alle var godt fornøyd med hotellet. 

Styret mente at det hadde vært bedre om nettkurset hadde blitt noe kortere, slik at 

deltakerne hadde kunnet vært med på avslutningen på bolk 2.  

Zoom-møte i etterkant:  2 avholdt hittil, det var ikke veldig mange deltakere.  Eva har sendt 

ut e-post til alle deltakerne og lokallagslederne og korrigert dato for det siste møte, som blir 

29.11 på kvelden.  Vi setter nå i tillegg opp møte tirsdag 14.12 fra 19-20 for å holde dette 

«varmt» Kan ta opp et av temaene deltakerne foreslo.  Aud sender ut invitasjon til dette 

møtet til lokallaglederne og deltakerne på inspirasjonsdagen. 

Søknad om kursstøtte:  Aud og Eva fyller ut og søker når siste Zoom-møte er gjennomført og 

kostnadene for dagen er klarlagt. 

Sak 42/21: Høringer: 

1)  Høring på §5b i NBK’s vedtekter om tidspunkt for gjennomføring av årsmøte i lokallaget:  

Vi var noe usikre på frist for høringssvar fra distriktslaget.  Prøvde å kontakte NBK på telefon, 

men fikk ikke svar.  Aud sendte e-post.   Distriktslaget er enig i å beholde nåværende 

ordning, dvs at årsmøte i lokallaget skal avholdes innen 1. november.  

2)  Innspill til arbeidet med ny politisk plattform.  Aud sendte e-post i dag, hvor distriktslaget 

støtter NBK i deres innspill 

3)  Innspill til oppfølging av Matsystemtoppmøtet:  saken lagt inn under sak /21 Orientering 

Sak 43/21: Årsmøte 2022:    Vi sendte i september ut en forespørsel til alle lagene i 

Buskerud om de ønsket årsmøte over 1 eller 2 dager.  Lotteri eller ikke.  Har fått 

tilbakemelding fra 16 lag.  De aller flest ønsker årsmøte over 2 dager, fredag og lørdag.   

Vi legger derfor opp til dette:  sosialt samvær og festmiddag fredag (Dag 1) og årsmøte med 

avsluttende lunsj på lørdag (Dag 2).  Hver enkelt delegat gir beskjed ved påmelding om hun 

ønsker å være med på begge dager eller kun Dag 2.   

Det er sone A Hallingdal som har ansvaret for årsmøtet 2022, og styret vedtok å ha dette på 



Pers Hotell på Gol.  Tonje tar kontakt og bestiller, enten helgen 11.-12.03 eller 25.-

26.03.2022. 

Vi må ha inn flest mulig annonser til årsmeldingen.  Lotteri med loddbøker i tradisjonell form 

er ikke aktuelt, men vi vurderer videre hvordan et eventuelt lotteri kan arrangeres.  Alle 

lagene må i så fall ha med seg en gevinst til trekningen på årsmøtet.  Så snart vi har oversikt, 

setter vi opp et budsjett som tar høyde for de totale, reelle kostnadene.   

Valgkomité:  Aud sender veileder for valgnemndarbeid til leder i valgnemnda, Trine Slotfeldt. 

Foredrag:  Tonje tar kontakt med aktuell foredragsholder. 

Lang-lag rekke kontoen:  Årsmøtet skal fatte vedtak om beløp som skal settes av til 

aktiviteter gjennom kommende år. 

Sak 34/21: Søknad om økonomisk bistand fra Øst-Modum BKL:     Styret vedtok å bevilge 

10.000 kr til realisering av prosjektet om lagets historie. 

Sak 44/21: Bistand til Efteløt FAU:     Styret anser dette å være en sak for lokallaget.   

Sak 45/21: Hilsen til Bygdeungdomslagets medlemsblad:    Aud sendte under møtet 

lenke om inspirasjonsseminaret vårt til Bygdeungdomslaget. 

Sak 25/21: Årshjulet:     Vi lager et generelt årshjul vi kan legge ut til alle medlemmene, 

og et eget for styret som blir et arbeidsdokument.  Aud ajourførte datoene i november og 

desember.  Vi tar opp årshjulet for hvert møte vi har.   

Sak 5/20 & 4/21: Resolusjon/sak fra hhv Nordre Modum og Hovet BKL til Landsmøtet i 

NBK:  Begge deler ble sendt fra møtet til NBK som saker til landsmøtet i 2022. 

Sak 46/21: Orienteringer:   

a)  Eva deltok på Buskerud Bondelags ledersamling på Klækken 18.11. 

b)  Vi gjennomgikk Innspill til oppfølging av Matsystemtoppmøtet 

c)  Sak 23/21 – NBK’s inspirasjonsseminar på Lillehammer 5-7.11.21:  Tonje og Frøydis deltok 

på dette, og Tonje informerte oss kort om et veldig fyldig og bra program med mange 

interessante foredragsholdere.  Det var kåring av årets bygdekvinne ((Kristin Lemme) og 

årets lokallag:  ( Rendalen BKL).  I alt var det rundt 200 deltakere på seminaret fra lokallag og 

distriktslag. 

Sak 47/21: Eventuelt:   90-årsjubileum i Sandsvær BKL. 

Møtet avsluttet kl. 17.00.  Nytt styremøte blir i etterkant av Zoom-møtet 29.11.2021. 

 

       Eva Daler, referent 

 

 


