
Referat fra styremøte tirsdag 4. september 2018
Tilstede: Laila,Kari,Gunhild,Nanna,Borgny,Marie(vara),Martine(OBU,vara) og Bjørnhild
(OBL)
Forfall: Helga og Kjersti (OBU)

46/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

47/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni

Protokoll fra styremøte 19. juni godkjennes.

48/18 Ledermøte 17.-18. november.

Det må settes opp program for ledermøtet. Invitasjon bør sendes i starten av oktober
med svarfrist 24. oktober. Hafjell Hotell ønsker deltagerliste 14 dager før ledermøtet,
dvs. fredag 2. november.

Liv Grøtte fra NBK kommer med blant annet Hjelpetelefonen som tema, Morten
Midtby fra kreftforeninga kommer, Ingrid Lamark fra Tradisjonsmatskolen kommer
Lilleputthammer barnebokby ønsker oss velkommen på søndag. Borgny kontakter
Ment på Fåberg og hører om de kan ta turen og fortelle om bedrifta si.

Foreløpig program:

Lørdag:
Kl.12.30 Oppmøte og registrering med kaffe og rundstykker
Kl.13.00 Leder ønsker velkommen
Kl.13.30 Liv Grøtte fra NBK. Tema: Juridisk hjelpetelefon
Kl.14.30 Ingrid Lamark.Prosjektleder for Tradisjonsmatskolen.
Kl.15.30 Fruktpause
Kl.15.45 Rundt bordet prat. Miks mellom lokallaga
Kl.17.00 Morten Midtby fra kreftforeninga
Kl.17.20 Avslutning dag 1
Kl.19.00 Møtes i baren
Kl.20.00 Middag



Søndag:

Kl.08.00 Frokost
Kl.09.00 Møtestart ved Nestleder
Kl.09.00 Oppsummering av “rundt bordet”

-medlemsverving
Kl.10.30 Pause
Kl.11.00 Besøk fra Ment,Fåberg
Kl.11.30 Besøk på Lilleputthammer,Barnebokbyen
Kl.12.30 Avslutning før lunsj.

Vel hjem!

49/18 Organisasjonsskolen

Norges Bygdekvinnelag ønsker å styrke organisasjonskompetansen til de tillitsvalgte i
organisasjonen. Kurset skal kunne gjennomføres av styret i lokallagene, gjerne flere
lokallag sammen.

Opplegget med organisasjonsskolen skal være klar fra NBK høsten 2018.
Vi i Oppland Bygdekvinnelag avventer til neste styremøte med denne. Regner med at
vi får mere informasjon på ledermøte i høst.

50/18 Reiseregninger

Gjennomgang og utfylling av reiseregninger.
Det skal føres på eksakt adresse dere reiser fra og til. Når det gjelder beregning av
antall km anbefales det at brukes gule sider sitt system for beregning av kjørerute.
Det utbetales ikke godtgjørelse for dagmøter og kveldsmøter på samme dag.
Formålet med reisen skal føres opp. Reiseregninger sendes til kontoret for
godkjenning. Vi skal forholde oss til vedtak fra årsmøte 2018.Styremedlemmene får
1000,-kr pr styremøte og pr. Fylkesårsmøte. Ellers godtgjørelse kun etter godkjenning
i styret.
Vi har for høsten 2018 ett vedtak på at regionkontaktene får betalt for kjøring og
kveldsmøte på årsmøter i sin region de blir invitert til.
Vi ber også valgkomiteen om å se på formuleringa angående godgjørelse til
landsmøte i NBK. Laila kontakter valgkomiteen.



51/18 Orienteringssaker

 Årsmøte på Gomobu 16.-17. mars 2019. Nanna informerer oss om Gomobu og
viste noen bilder.
Det er to mil fra Fagernes til Gomobu (ca 20 min med bil).
Nanna informerte og lover plass til 60 personer. Så da går vi for det fortsatt.
Laila reiser opp og ser.

 Laila informerer om ledermøtet som var på Lauvåsen.
Koselig samling.
Prata om blant annet landsmøte.

 Laila og Bjørnhild informerer om Helt på jordet / NM i potetskrelling
8 deltok. Brit Slåttsveen fra Kolbu vant. Litt over 1,3 kg poteter.

Laila informerte også om Grønvolddagen 8.7.

Laila informerer om åpningen av Valseterdagen 29.7.
Laila var på åpen dag på Valseter. Ellen var forhindra i og møte.
Ho prata om Bygdekvinnelaget og åpna seterdagen.

Jorun Henriksen fra styret i NBK er vår kontaktperson.

52/18 Eventuelt

Biri Bygdekvinnelag arrangerer åpent møte på Honne 6/9 med Thomas Horne

På Biri har de vært kjempeflinke med aksjonen “kjempespringfrø”!

Vi bør være flinke til å ha forskjellig priser medlem/ikke medlem på
arrangement vi har.

8/8 Sammenkomst på Dokksfløy tema:Dokksfløy før og nå.



Turer skal ikke arrangeres som styremedlem i OBK uten at styret har godkjent
dette.

Ref. Borgny


