
SOMMERHILSEN TIL LOKALLAGSLEDERE/MEDLEMMER 

Gode bygdekvinner.  Vi har dessverre ikke fått ut noen RBK –Nytt denne gang.  

P.g.a. sykdom og mange fridager i mai gjorde det vanskelig å få skrevet og 

sendt ut.  Derfor sender jeg en enkel sommerhilsen i stedet til dere. 

Takk til Hjelmeland og Fister Bygdekvinnelag som inviterte oss til ei vakker bygd 

i mars til Fylkesårsmøte.  Vi reiste dit i strålende solskinn og kjente våren var i 

anmarsj. Takk og til leder i NBK Ellen A. Krageberg som besøkte oss denne gang. 

Rogaland Bygdekvinnelag er godt i gang med styremøte i april. Det har vært en 

travel vår og mange fridager i mai gjorde det og vanskelig kunne finne ledig dag 

til styremøter. Vi klarte det og saker måtte forberedes til Landsmøtet i Juni. 

I år ble landsmøtet/årsmøtet ( hvert 2. år ) i NBK holdt i Harstad 1-2 juni.   Vi var 

7 stk som reiste fra Rogaland Bygdekvinnelag som fikk oppleve et flott 

Landsmøte og en fantastisk Landsdel med storslått natur. Lærerikt, gode 

foredrag, taler og debatter. Det var et Landsmøte med flinke engasjerte 

bygdekvinner og vi fra Rogaland var ikke unntak.  Vi tok ordet i debatten og 

hadde forberedt oss. 

Godt 93 delegater var med å bestemte hva bygdekvinnelaget skal gjøre de 

neste 2 årene.  Det ble m.a. vedtatt: 

1) Forslag til felleskontingent:  1) Det blir ingen økning i sentral kontingent 

for 2019.   2) Det vedtas å innføre felles kontingsats for Norges 

Bygdekvinnelag gjeldene fra 2020. 3) Felles kontingentsats settes til kr 

680,- fra  2020. 4) Felles kontingent fordeles med 84% til sentralledet og 

16% til fylkene etter fordeling med en grunnsom kr. 20.000,- til alle 

fylker. Resterende beløp fordeles pr medlem.  5)  Justering av 

kontingenten fra og med 2021 gjøres årlig etter prinsippet om 

indeksregulering etter konsumprisindeksen avrundet til nærmeste kr. 5,- 

2) Ungdomskontingent :  Vedtak:  Medlemmer i Norges Bygdekvinnelag 

under 30 år betaler halv pris av ordinært medlemskap ved innmeldelse i 

Norges Bygdekvinnelag. Dette innføres som en prøveordning fra 2019 - 

2020 og tas opp til ny vurdering på Landsmøte 2020. 

3)  Vedteksendringer 



4)  Polistisk plattform for Norges Bygdekvinnelag 

5) Resulusjoner :  1) Frivilligheten – nøkkelen til et inkluderende samfunn. 

2) Regjeringen må gjøre mer for å forhindre plastforsøpling.   3)  Bygda 

trenger flere kvinner. 

 

Og etter hjemkomsten fra Landsmøtet kom Gladmeldingen.  

GRATULERER TIL ALLE BYGDEKVINNER.  Generalforsamlingen i UNESCO 

vedtok i Paris 5. juni å gi Norges Bygdekvinnelag status som rådgivende 

organisasjon innen immateriell kulturarv og ekspert på tradisjonell 

matkunnskap.  Les mer: 

http//:bygdekvinner.no./norges-bygdekvinnelag- er-tildelt-unesco-

status-som-mateksperter 

 

Styret i NBK var på Bondetinget uka etter vårt landsmøte. Og Norges 

bygdekvinnelag jubler for innføring av Lov om god Handelsskikk.  Nå 

forventer vi som forbruker et større mangfold av norske matvarer i 

butikkene. Som vi vet er Bygdekvinnelaget opptatt av Sunn og Trygg mat 

produsert på lokale resurser.  Det gir samfunnet best bærekraft og det 

gir levende distrikt. 

 

Vil og dere skal merke dere datoene:   Lokallagsamling 24. november 

2018. og Temakurs 18-19 januar 2019.     Fylkesårsmøte 2019 blir Time 

Bygdekvinnelag vertskap i mars.  Nøyaktig dato kommer vi tilbake med. 

 

Ønsker dere en god sommer  som gir gode påfyll til start for 

bygdekvinnelaget til høsten. 

 

Mvh Astrid Hammersmark 

Leder i Rogaland Bygdekvinnelag 

 

 

                          

 

 



 

 

 

 


