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Norges Bygdekvinnelag ønsker at alle kvinner i et bygdesamfunn skal få 

mulighet til å bli medlem i et bygdekvinnelag 
    

 

 

 

 



  

Stifting av nye lokallag 
 

Å etablere et nytt lag kan være en tidkrevende prosess. På steder hvor det aldri 

har vært et lag eller noe enkelt medlem, kan det være nødvendig først å spre 

informasjon om Norges Bygdekvinnelag, hva organisasjonen står for og hva et 

lag kan bety for lokalsamfunnet. Det kan gjøres på flere måter. Leserinnlegg kan 

sendes til lokalavisene i det aktuelle området, innsendt av fylkesstyret, 

sentralstyret eller nærmeste lokallag. Fylkeslaget kan legge arrangement til det 

aktuelle stedet, f.eks. regionmøte, bygdekvinnestreif eller en informasjonsstand. 

Til disse arrangementene bør lokalavisene inviteres.  

 

Der en har enkeltmedlemmer, men ikke et lokallag, kan en invitere disse til kurs 

og samlinger i regi av fylkeslaget eller sentralleddet. Tilby disse medlemmene å 

ta med seg en venninne eller to. Gjennom et slikt tiltak vil medlemmene oppleve 

å være en del av fellesskapet og føle seg verdsatt, noe som kan skape 

engasjement og lyst til å stifte eget lag. 

 

Når det synes å være grunnlag for å etablere et nytt lokallag, inviteres det bredt 

til et informasjonsmøte/stiftingsmøte. Noen ganger vil det være riktig å starte 

med et informasjonsmøte for å gjøre en siste kartlegging av mulighetene for nytt 

lag. Skulle det vise seg å være stor interesse, kan en på dette møtet velge en 

arbeidsgruppe eller et interimsstyre, som så arrangerer stiftelsesmøte. 

 

Nye lag skal få tett oppfølging fra fylkeslaget og frå sentralleddet gjennom 

telefonkontakt og besøk. Lagets styremedlemmer skal første året få tilbud om 

gratis deltaking på samling i regi av fylkeslaget, evt. sentralleddet. 

 

Alle nye lag får kr.10 000 i startkapital fra Norges Bygdekvinnelag sitt 

oppstartsfond. Beløpet vil bli satt inn på lagets bankkonto. Medlemmene vil 

motta et velkomstbrev fra sentralleddet samt giro for innbetaling av 

medlemskontingent.  

  

Styremedlemmer i nytt lag får tilsendt styringsdokumentene: Vedtekter, Politisk 

plattform, Strategidokument og Arbeidsplan, samt Organisasjonshåndboka og 

oversikt over planlagte arrangement i regi av fylkeslaget og sentralleddet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formelle krav  

 

Når et lag stiftes er det noen formaliteter som må ordnes. Det skal sendes 

melding til fylkeslaget og til sentralleddet med opplysninger om lagets navn, 

stiftelsesdato, liste over medlemmer og tillitsvalgte. 

 

 

Hvem kan stifte lag 

Større eller mindre grupper i en bygd kan gå sammen og stifte et 

bygdekvinnelag. Det er også en oppgave for fylkeslaget å ta initiativ til å stifte 

nye lag. 

 

Stiftelsesmøte 

Når en har kartlagt grunnlaget for å stifte lag, inviteres det til stiftelsesmøte. Det 

er da naturlig at en representant fra fylkeslaget eller sentralleddet holder en 

orientering om Norges Bygdekvinnelag. 

 

Saksliste for stiftelsesmøte kan se slik ut: 

• Åpning med orientering om formålet med møtet ved en av 

initiativtakerne 

• Valg av referent for møtet og to til å underskrive protokollen 

• Orientering om Norges Bygdekvinnelag 

• Anledning til spørsmål og svar 

• Stifting av laget og tegning av medlemmer 

• Vedtak om navn på laget 

• Valg av styre ifølge vedtektene 

• Plan for arbeidet fremover 

Det er viktig at det skrives protokoll fra møtet da dette kreves ved registrering i 

Brønnøysundregisteret og ved oppretting av bankkonto. Protokollen må være 

underskrevet av alle styremedlemmene.  

 

Informasjonsmateriell 

• Brosjyre om Norges Bygdekvinnelag 

• Bygdekvinner 

• Turmathefte 

• Heftet Ville vekster 

• Sunn mat for små mager 

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/


 

Informasjonsmateriellet viser bredden i bygdekvinnelagets aktiviteter og bør 

være tilgjengelig for deltakerne på stiftelsesmøtet. 

 

 

Fylkeslagets rolle 
 

• Ta initiativ til å kartlegge mulighetene for oppstart av nytt lag 

• Kartlegge mulighetene gjennom medlemmer direkte tilsluttet fylkeslaget, 

ressurspersoner i lokalsamfunnet og på annen måte 

• Sette konkrete mål 

• Ha et styremedlem som har lokallagsutvikling som sitt ansvarsområde 

• Holde kontakt med lokallagene i fylket, viktig for å fange opp lag som 

sliter 

• Samarbeide om oppstart av nytt lokallag med det geografisk nærmeste 

lokallag til det nye 

• Avtale arbeidsfordeling med Norges Bygdekvinnelag sentralt/ 

sentalstyrets kontaktperson for fylkeslaget 

 

 

Sentralstyrets rolle 
 

• Bistå lokallag og fylkeslag som ønsker å stifte nytt lokallag 

• Bistå i kartlegging av muligheter for etablering av nytt lokallag 

• Ha et styremedlem som er kontaktperson for fylkeslaget 

• Avtale arbeidsfordeling med fylkeslaget, f.eks. hvem som sender 

leserinnlegg til lokalavisene 

• Sørge for overføring av oppstartsmidler, kr.10 000, til det nye lagets 

bankkonto 

• Dekke utgifter til deltaking på kurs/samling første året for 

styremedlemmer i det nye laget 

• Produsere logo for det nye lokallaget 

 

  

 

 


