
Buskerud Bygdekvinnelag   
Referat fra styremøte 19.februar 2020 hos Eva Daler 
Til stede: Sølvi Jødal, Frøydis Løkensgard, Eva Daler, Tonje 
Myre, Aud T Gjerde og Marit Stevning 
Ingen fravær 
Møtet startet kl 11.30 
Sak 62/19 Godkjenning av innkalling og 
saksliste/dagsorden: sak 6 utgår, ellers godkjent  
Sak 63/19 Godkjenning av referater 
Styremøte hos Aud Teigen Gjerde 9.jan Referatet godkjent 
Sak 64/19 Årsmøtet 2020 
Årsmeldingen, utkast ble gjennomgått  
Styrets årsberetning, ble gjennomgått og diverse justeringer 
på denne, Aud redigerte underveis.  
Nedre Buskerud bunaden en side med bilder og omtale av 
denne. Det ble gjort diverse endringer av omtalen da det 
forslaget som var satt inn var kopi fra fjorårets årsmelding 
og trengte oppdatering. Noe historikk om bunaden skal 
erstattes av en liten omtale av æresmedlem Sigrid Hals, samt 
at vi forsøker å få inn et bilde av henne i sommerutgaven av  
drakta. 
Regnskapet mottatt fra Åse Skagnæs. Det ble gjennomgått. Et 
relativt stort underskudd, men kr 20 000,- skal dekkes av 
”Rim og Regle ” kontoen.  Forskyvning av annonseinntekter 
kan forklare noe av underskuddet.  
Vedtak: Forslag til regnskap godkjennes som styret forslag.  
Marit gir tilbakemelding til Åse Skagnæs om dette og ber om 
at hun utarbeider budsjett og oversender styret. 



Årsmeldinga ble gjennomgått side for side og med noen 
justeringer som stort sett er omtalt over, ble forslaget 
godkjent.  
Program for årsmøtet gjennomgått og ble utarbeidet ferdig. 
Dette skal sendes ut sammen med årsmeldingen. 
Ad sak 6 i årsmøtet: innkomne saker/resolusjoner her er 
kommet inn tre saker hvorav to går under innkomne saker: 
Fra Sognedalen BK Om kontingenten og hva kontingenten 
brukes til  
Fra Bakke Bygdekvinnelag: Om Nedre Buskerud bunaden 
Den tredje saken er følgende resolusjon: 
Fra Nordre Modum Bygdekvinnelag: om fordeling av 
kontingenten. Fremmer forslag om at dagens kontingent til 
NBK skal fordeles ved at lokallagene får 20 % av innbetalt 
kontingent fordelt til seg. Tonje/Aud utarbeider forslag til 
resolusjon til vedtak på årsmøtet. 
Disse sakene tas opp under generaldebatten sak 7 på 
årsmøtet. 
Arbeidsplan for 2020 – 2021 ble gjennomgått og endres på 
noen få punkter sammenlignet med tidligere år. Eva lager 
forslag som skal vedtas på årsmøtet sak 8. 
 
Årsmøte festmiddagen fredag, forslag til meny mottatt fra 
Lampeland Hotell ble gjennomgått. Enighet om at menyen 
var veldig spennende og bra.  
Vi trenger en ordstyrer under middagen, og vi spør noen fra 
arrangerende sone, hvis ikke noen derfra kan, har vi andre 
forslag.  



Sanger: vi har et knippe sanger fra tidligere møter som kan 
benyttes, blant annet under middagen. Vi samarbeider om å 
kopiere opp. 
Påskjønnelser i form av blomster/vin. Vi gjennomgikk hvem 
som skulle motta det i forbindelse med innsats ved årsmøtet. 
Frøydis tar seg av innkjøpene. 
Påmeldingen, fristen er gått ut og vi har fått inn 66 
påmeldinger. Det er fortsatt en del lag som ikke er påmeldt, 
hver sonerepresentant tar en oppfølgingsrunde i sin sone. Vi 
mangler også tilbakemelding fra to av ordførerne i 
arrangerende kommuner om de kommer til årsmøtet. Sølvi 
følger opp. Ordstyrer for årsmøtet Hanne Strøm, vi mangler 
tilbakemelding fra henne. Frøydis /Sølvi følger opp. 
4H Buskerud vil gjerne ha nærmere samarbeid med oss, på 
lik linje med Bygdeungdomslaget. Vi går for å invitere leder 
av 4H i Buskerud til neste årsmøte. 
 
Sak 65/19 Orienteringssak Nyeste oppdatering ang 
bunadshistorikken: Frøydis orienterte om ny utvikling i 
historikken. Grete Nilsen som tidligere har arbeidet mye med 
saken, har nå kommet på banen og skal samarbeide med 
Eiker husflidslag om et kurs i brodering av damebunaden. 
Grete Nilsen må ha en stor takk for arbeidet med påtegning 
mv. 
 
Sak 66/19 Orienteringssak: Årsmøte i Buskerud 
bygdeungdomslag, Eggedal samfunnshus, 8.februar. Sølvi 
representerte og refererte fra møte med følgende konklusjon 
flinke ungdommer ga et positivt og godt årsmøte! 



Sak 67/19 Valg av delegater til Landsmøtet i Bergen 5-
6.juni 2020. Regler for stemmeberettigede til møtet er en 
stemme pr påbegynt 200 medlemmer i tillegg til fylkesleder. 
Da vi er 831 medlemmer i Buskerud, har vi mulighet til å 
sende hele styret. 
Vi tok en runde om dette og alle som blir igjen i styret etter 
valget på kommende årsmøte kan tenke seg å delta. Vedtak 
at alle 5 styremedlemmer reiser til årsmøtet. Delegater som 
ikke er medlemmer av styret kan delta men må da betale 
reise og opphold selv. 
Sak 68/19 orienteringssaker: Følgende sonemøter er alt 
bestemt: sonemøte i sone F Røyken BK 26. august 2020, 
sonemøte sone A 24. september i Hovet. 
Sak 69/19 Eventuelt 
Følgende møter framover: 
Orientering om fylkesledersamling 24. – 25- april. 
Organisasjonskurs 26 -27 september. 
Sølvi vil delta dersom det passer. 
----- 
Neste møte blir hos Marit Stevning 12. mars kl 15, dagen før 
årsmøtet. 
 
Møtet slutt kl 17.15 
 
 
 
 


