
Styremøte i Oppland Bygdekvinnelag lørdag 30.mars 2019

Tilstede: Marit Tordhol, Helga Rørholt Moe, Mari Marthe Graff Ulsrud, Kari Gaarder Hubred, Nanna Ringen,
Borgny Skansen Sletten, Anne Grete Moen (1. vara), Anne Irene Aaberg, Bjørnhild Kihle (OB)

Forfall: Kristine Veseth (OBU)

Marit ønsket velkommen.

Stort styremøte i dag. Både 1. vara og regnskapsfører er med, dette bl.a. for å få oversikt over økonomien
samt at 1. vara er informert om kjøreplan m.m. fremover.

To hovedjobber i dag, det er å konstituere oss samt regionreformen. Konstitueringen starter med blanke
ark, derfor er Jorunn referent.

19/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak:

Godkjent.

20/19 Rundt bordet prat.

Alle fortalte litt om seg selv.

21/19 Konstituere styret

- Helga Moe Rørholt ble valgt som nestleder i OBK.
- Borgny Skansen Sletten ble valgt som sekretær i OBK. Hun ble også valgt som ansvarlig for nett- og
facebooksiden til OBK.

- Ansvarlig for studiearbeidet i OBK`s styre. Her ble Marit Tordhol satt som styret sin kontaktperson når det
gjelder studiearbeid. Studiearbeidet blir regionkontaktene sin arbeidsoppgave. Marit fordeler evt. post og
arbeidsoppgaver.
Ønsker at dette blir et fast punkt på styremøtene fremover.

- Representant til styret i Oppland Bondelag med vararepresentant.
Borgny Skansen Sletten ble valgt som representant til styret i OB med Kari Gaarder Hubred som vara.

- En representant til Oppland Bondelags årsmøte 2020 med vararepresentant.
Kari Gaarder Hubred ble valgt som utsending til årsmøtet i OB med Marit Tordhol som vara.

- Representant til styret i Oppland Bygdeungdomslag med vararepresentant.
Helga Rørholt Moe ble valgt som representant til styret i OBU med Mari Marthe Graff Ulsrud som vara.

- En representant til Oppland Bygdeungdomslags årsmøte 2020 med vararepresentant.
Mari Marthe Graff Ulsrud ble valgt som utsending til årsmøte i OBU med Marit Tordhol som vara.



22/19 Gjennomgang av økonomien.

Hva har et stramt budsjett å si for aktiviteten til OBK?

Møteutgifter og reiseutgifter er en stor del av budsjettet. Som leder så vil jeg prioritere hardt hva jeg vil
være med på. Også regionkontakter må være på når en blir invitert på noe.
All aktivitet skal være avklart i styret før en deltar.

Årets Inspirasjonsseminar holdes i år i Trondheim. Kortere avstand gjør at det blir mindre reiseutgifter for
OBK. Anne Irene gjennomgikk postene som gjelder aktiviteten til OBK for denne periode. Det er penger på
bok og det er lov å gå utover de postene som står i budsjettet. Kilometergodtgjørelsen er økt i årets
budsjett. Dette pga at det er lang kjøreveg for leder.
Telefongodtgjørelse til styret har gått ned. Porto har gått ned. Det er kuttet ned på regionmøter og
ledermøter. Forslag er at hver enkelt deltager på regionmøter bør betale litt mer.

Vi har to æresmedlemmer. Fakturaen på Ruth Røhn har tidligere vært betalt av lokallaget. Det er feil. Marit
kontakter NBK ang. faktura for Ruth Røhn.

Viktig å selge bøker! Vi har igjen 5 esker à 25 bøker.

Anne Irene ønsker å motta alle reiseregninger før sommeren. Viktig å fylle ut adresse til og fra.

Aktiviteten i 2018 var ikke for stor i forhold til budsjettet i år. Regionkontakter skal ta ansvar for sin egen
region. Jeg har ikke mulighet til å være med på veldig mange årsmøter m.m. i lokallagene. Det som skal
videreformidler ut i regionene skal være ganske klart etter hvert styremøte. Hvordan styremedlemmene
gjør det, er opp til hver enkelt. Veldig viktig med regionkontakt. Bruk e-post også til lokallagslederne.

Marte Mari har pratet med Anne Marie. Et ønske om å ha kontakt med de 4 lagene som er på Hadeland.
Har ikke vært så mye kontakt den veien tidligere. Prøve å få dette til å gli sammen. I skoleverden er det
stillingsinstruks. Kan vi ha noen føringer i forhold til hva en regionkontakt skal gjøre, kan gjøre, bør gjøre?
Forventningsavklaring.
E-post - holder det at en sender det ut i forkant av våre møter og sender referat etter styremøter til
lokallagene?

Innspillet fra Tretten Bygdekvinnelag (sak på årsmøtet) om å fjerne mellomleddet mellom NBK og
lokallagene, er forståelig når en vet at lokallagene tidligere ikke fikk noe informasjon fra oss i styret.

Høringssvarskjema og referat fra styremøtet skal ut til lokallagene. Ring lokallagene for å høre om de
trenger hjelp med noe, om de trenger mer informasjon m.m.

Leder informerer lokallagene denne gangen om regionreformen samt referat, men henviser spørsmålene til
regionkontakten. Bør også stå hvilke arbeidsoppgaver regionkontakten skal ha.

Oppgaver til regionkontakten:

- Representere på årsmøter og jubileum til lokallagene.
- Bindeledd mellom lokallag og NBK, vedtekter, vedtektsendring. Hva skjer i NBK?
- Inspirerer samt informere om muligheter for å søke støtte til kurs, studiearbeid og

prosjekter.
- Ta kontakt med lokallagene i forkant av styremøter for å høre om de har noe som de

ønsker tatt opp i styremøtet.
- Informasjon til lokallagslederne etter styremøter. Referat ligger på vår nettside.



Viktig av regionkontakter er kontaktbare på e-post. Det sendes kun e-post (ikke SMS).

Bør være et ledermøte i regionen en gang i vårhalvåret og høsthalvåret. Viktig at det er to fra hvert lokallag
som deltar.

Hvis styremedlemmene blir invitert til møter i lokallagene, så er det nok å sende e-post til styret for å høre
om dette er noe en bør delta på og om en får det dekket av OBK.

Hva med jubileumsmøter som OBK blir invitert på. Naturlig at det er regionkontakten som møter der. Det
får en godtgjørelse for. Årsmøter i lokallagene - hvordan prioritere? Reise på årsmøte for å bringe en hilsen,
er det nødvendig? Viktig å rullere når det gjelder årsmøtedeltakelse. Alle bør få besøk før eller siden. De
som får forespørsel, sender e-post til hele styret for godkjennelse. Husk å svar med – svar alle.

23/19 Arbeidsplan med endringer vedtatt etter årsmøtet

Saken utsettes.

24/19 Høring i fylkene om regionreform og konsekvenser for organisasjonen

Er det noen av regionkontaktene som har pratet med noen av lokallagene om dette?
Åbjør Bygdekvinnelag har tatt det opp i medlemsmøte.

Tidsplan: 15. mai er høringsfristen for fylkene.

Vi må komme med et høringssvar fra fylket. Det blir styremøte 4. mai på kontoret til Oppland Bondelag.
Anne Grete og Anne Irene trenger ikke å delta på styremøter. 1. vara blir innkalt når vi får forfall i styret. All
korrespondanse i styret sendes også til 1. vara.

Sammenslåing av Oppland og Hedmark gjør at vi blir det største fylket etter Finnmark.

Trøndelag er delt i Nord og Sør. De opererer med to deler. Hvordan de rapportering inn til NBK vet vi ikke.
Strukturen er noenlunde som den har vært.

Prøve å utarbeide et høringsskjema, med en kategorisering av svar. Alle lokallagene skal involveres. Se
spørsmål side 3.

Lage det som et spørreskjema.

Alle forslagene må sammenfattes i et og samme dokument. Vil styremedlemmene ta den jobben? Greit å
sitte i fred og ro hjemme og sammenfatte sine lokallags uttalelser. Så settes det sammen i neste styremøte.

Kan noen ta på seg å skrive spørsmålene som skal sendes ut? Informasjonen fra NBK sendes ut sammen
med spørsmålene. Styret gikk igjennom spørsmålene som var sendt fra NBK og korrigerte de litt. Disse
spørsmålene ønsker vi at lokallagene skal svare på:

1. Hvilke argumenter taler for og imot endringer i fylkesstruktur i Bygdekvinnelaget?
2. Hvilke økonomiske og praktiske konsekvenser vil en ny fylkesstruktur få for lokallaget?
3. Hva er dere fornøyd med når det gjelder dagens fylkeslag? Hva skulle dere evt. ønske var

annerledes?
4. Hva gjør den økte geografiske avstanden med et fylkeslag om det blir større?
5. Om andre organisasjoner vi samarbeider med gjør endringer, må vi tilpasse oss, eller må vi

evt. tilpasse og dem?
6. Om en kommune skifter fylke, skal da det lokale bygdekvinnelaget følge med inn i den nye

regionen? Hvis nytt, hva skal det hete? (For eksempel Trøndelag Nord Bygdekvinnelag?)
7. Skal det hete fylkeslag om vi velger å ikke forholde oss til de nye offentlige grensene?



8. Har dere andre innspill som dere ønsker å komme med til saken som ikke er nevnt over?

Planen er som følger: lage et spørreskjema som sendes ut med referatet. Høringsfrist 24. april. Svar sendes
til Jorunn. Hun følger opp og evt. purrer som de som ikke svarer.
Jorunn videresender til styremedlemmene.

25/19 Gjennomgang av protokoller fra de siste to styremøtene

Utsatt. Borgny sender referat fra styremøte 16. mars på e-post til styret.

26/19 Eventuelt

OBK har fått invitasjon til årsmøte i Studieforbundet næring og samfunn. Helga deltar på årsmøtet.

Tradisjonsmatskolen. NBK har nådd målet om 150 deltagende lag i Tradisjonsmatskolen. Det er pr. nå
innvilget pengestøtte til 147 lag a kr 5.000,-. Dvs. at pengepotten som var satt av (kr 800 000,-) straks er
tom.

NBK kan stiller opp med andre ting enn pengestøtte, bl.a. annonsering, oppføringer i kurskalender,
diskutere spørsmål og ideer eller andre ting som dukker opp.

Lokallag som fortsatt ønsker å holde kurs, kan fortsatt gjøre det. Ta betaling av de som deltar, det er ikke
verre enn det.

Organisasjonsskolen – status: Modellen som er lagt ut nå er for lokallag. Hvor mange av lokallagene har tatt
i bruk organisasjonsskolen? Regionkontaktene sjekker med sine lokallag.
Plukk ut de punktene en syns en har brukt for i organisasjonsskolen. Da er kurset gjort i løpet av ett
styremøte. Ta dette innspillet til lokallagene.

Potetskrelling - Helt på jordet 24. august 2019. Hvis noen lokallag vil lage til potetskrellerkonkurranse så
kan de gjøre det. Hva med å ha med dette som underholdning i regionmøtene?

Årsmøte Oppland Bygdekvinnelag 2020. Jorunn sjekker om det er ledig på Hafjell Hotel, 21. – 22. mars 2020.
Hvis de ikke har plass, så sjekker hun med Honne Kurs- og konferansesenter.

Regionkontakter må skaffe minimum 5 annonser i årsmeldingen for 2019.

Regionmøter i november. Skal det bestilles? Skal vi ha det? Hvor mange deltar på regionmøtene? Det har
tidligere vært mellom 25 og 30 deltagere. Er det interesse for å ha store regionmøter eller skal vi ha mindre
møter når vi nå skal ha mer kontakt med våre regioner. Tidligere har NBK vært representert og den biten er
viktig. Hva med å ha andre typer møter der alle medlemmer kan delta? Alle lagene blir invitert og gjerne at
det deltar flere fra hvert lokallag.

Fint å ha store regionmøter. En av postene på programmet har vært at lokallagene forteller om aktiviteten i
sine lokallag. Bør ikke være bare for ledere. Regionmøtene holdes på dagtid på en lørdag.

Har fylket gjort noe i forhold til lagene sommister medlemmer? Hva med Eina Bygdekvinnelag som har
over 30 medlemmer men som likevel ønsker å legge ned? De har liten aktivitet og de skylder også på
alderen. Det er 3 av medlemmene som er under 70 år. Hvordan skaffe nye medlemmer? Det er viktig å si at
om en person er eldre, så er en ikke utgått på dato.

Saker i neste styremøte som holdes 4. mai kl. 11.00 på kontoret til Oppland Bondelag:

- Regionreform, høringsuttalelse
- Regionmøter, tema \ foredragsholder \ plasseringer \ dato \ inspirasjon ut til lagene



- Nytt fra OBU og OB
- Årsmøtedestinasjon
- Studiearbeid

Møtet hevet kl. 14.30.

Lillehammer, 30. mars 2019

Jorunn Løvdal
referent


