
Buskerud Bygdekvinnelag   
Referat fra styremøte 28- 29 august 2019 hos Sølvi Jødal, 
Røyse 
Til stede: Sølvi Jødal, Frøydis Løkensgard, Eva Daler, Tonje 
Myhre, Aud T Gjerde og Marit Stevning. 
Ingen fravær 
Møtet startet kl 12.00  
Sak 20/19 Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsorden: 
godkjent  
Sak 21/19 Godkjenning av referater 
Styremøte hos Frøydis Løkensgard 14.mai.  Ad Sak nr 3/19 
benevnelser på sonerepresentanter rettes fra benevnelser soneleder. 
Resten av referatet godkjent 
Godkjenning av referat fra styremøte 9 jan hos Helga Wetterhus 
referatet godkjent 

Sak 22/19 Seminar 8 – 10. nov Trondheim i regi av NBK.  
Sølvi gikk gjennom program og pris. Frist for påmelding 15.sept.  
Vedtak: Sølvi Jødal får melde seg på og BBK betaler reise og 
opphold. 
  
Sak 23/19 Årsmøte 2019 13-14 mars på Lampeland Hotell med 
Sone E som arrangør. 
Følgende gjennomgått og vedtatt  

1. Loddboka skal fortsette på samme vis som tidligere år. 
Frøydis er ansvarlig og ordner med loddbøker og sender det 
ut. Aud ordner med standard framside som sendes Frøydis. 
Dette skal de ta tak i så snart som mulig. Det hadde vært 
ønskelig at en kunne skrevet på loddboka hva en lodder ut.  
Gevinster har tidligere vært mye kortreist mat, kortreiste 
tekstiler, gevinster til 200 – 300 kr.  Vipps innbetaling fra 
enkeltinnbetalere må merkes spesielt i loddboka, det må 
hver og en av dere sonerepresentanter gi beskjed om. 



2. Årsmelding som tidligere og Aud tar kontakt med Inger 
Margrethe Medhus om hvordan hun gikk fram for fjoråret. 
Annonseinntekter, ordnes på samme måte som før.  

3. Forslag til foredragsholder Petter Owesen Klimakrise, hva 
slags ressurs er skogen til mat og tekstil. Tonje formidler 
kontakt med han og hører om han kan, og hva slags honorar 
han skal ha. Vi må ha en plan B. Forslag Simen Almås med 
foredraget tilbake til livet.  

4. Forslag til å invitere diverse næringsdrivende til å vise sine 
produkter mv.  

  
5. Hvem skal inviteres: Representant fra NBK, ordførerne i 

Sone E, leder i Buskerud Bondelag, leder i Buskerud 
bygdeungdomslag. Æresmedlem Sigrid Hals, ordstyrer 
Hanne Strøm. 

Sak 24/19 TV aksjonen 20.oktober 2019 
Årets innsamling går til organisasjonen Care, som arbeider i 
diverse land i Afrika (om kvinners rettigheter til egen økonomi og 
kropp). Kontakt Ingvild Buhaug, har ringt Sølvi: Hva kan vi bidra 
med.  
Vedtak: Vi ble enige om følgende: Vi må oppfordre lokallagene om 
å ta kontakt med den enkeltes kommune dersom vi kan bidra. Det 
er videre spørsmål om vi kan vi delta på møtet 6. sept i Drammen. 
Ingen i styret har anledning til å møte. Sølvi tilbakemelder om det. 

Sak 25/19 Info om hustavle 
Keramikkhustavle m/porselens skål fra NBK koster nå med frakt 
ca kr 1725,- 
  

  



Sak 26/19 Inspirasjonsdag på Tyrifjord Hotel 5.oktober 2019. 
Hotellet er bestilt 40 - 60 personer.  
Sølvi hadde laget forslag til program, men det var ikke endelig. Vi 
må ha noe mer.  
Det kom opp mange forslag og vi gjorde mange henvendelser. Det 
vi landet på var et  
• Tema om bruk av nettside og Facebook i bygdekvinnelags 

sammenheng, og praktisk hjelp til å opprette egne sider. Helle 
Berger fra NBK er ansvarlig for denne bolken, i samarbeid 
med vår IKT ansvarlige Aud Teigen Gjerde. 

• Vi får et innlegg av Per Olav Krekling om prosjektet «La 
Humla Suse”  

• Sosan Mollestad fra NBK forteller om prosjektet  « Kvinner 
Ut”, veien videre.  

Sølvi har laget forslag til evaluering, som vi gikk gjennom, samt 
gjennomgang evaluering av forrige seminar og som vi tenker at vi 
har oppfylt flere ønsker på kommende seminar. 
  
Sak 27/19: Søndre Modum BK 
 Orienteringssak: ekstraordinært årsmøte 12.juni om eventuelt 
nedleggelse. Laget ble ikke nedlagt, og det fortsetter med ei 
styringsgruppe med Åse Berit Hoffart som kontaktperson.  

Sak 28/19 Studieforbundets årsmøte i sommer- 
Orienteringssak: Studieforbundet Landbruk i Buskerud skal legges 
ned og det er da opp til BBK hvilken del av studieforbundet en vil 
tilhøre, Studieforbundet Natur og Miljø eller Studieforbundet 
Kultur og Tradisjon. Vi må følge med å se hva Norges Bondelag og 
Norges Bygdekvinnelag sentralt bestemmer. For lagene er det i alle 
fall bare å søke om kurs på vanlig måte til SNS sentralt som før, og 
minner om at det er viktig å få opp kursaktiviteten. 



Sak 29/19 Landsstevne i Norges Bygdeungdomslag 16 -21 juli i 
Hoff i Vestfold 
Orienteringssak: Har noen vært der? Ingen i styret har vært der 
men Sandsvær Bygdekvinnelag i sone E deltok som dommere. 
Ingen referater. 

Sak 30/19 Styremøtet i Buskerud Bygdeungdomslag 27.08.  
Orienteringssak: Tonje som er kontakt deltok ikke, men refererte 
fra referat som hun hadde mottatt.  
--------------- 
Møtet avsluttet ca kl 18 
--------------- 
Dag to: Møtet startet 8.30 

Sak 31/19 Spørsmål fra Hole BK om en kan avholde årsmøte i 
november. Vi undersøkte vedtektene jf §5c og i henhold til disse 
må årsmøte avholdes innen utgangen av oktober.  

 Sak 32/19 orienteringssaker:  
• Forslag til å gjennomføre årsmøtet annet hvert år sendt NBK 

20.mai. 
• Sonemøter framover: 

Sone A 25. september Ål lagene. 
Sone B ikke bestemt, men det blir i oktober. 
Sone C ikke bestemt. 
Sone D ikke bestemt, er i februar (Norderhov) 
Sone E 25. september i Sandsvær. 
Sone F 3. september i Lier. 

• Tilbakebetaling av fylkeskontingent fra NBK utbetalt kr 
80 000  

• Norderhov Bygdekvinnelag feiret 80 års jubileum 14.juni. 
Frøydis Løkensgard deltok. 



Sak 33/19 Godtgjørelse til styret 
Vi gikk gjennom godtgjørelsene til styret som var vedtatt på forrige 
årsmøte. Det er uklarheter i oppsettet vedrørende når betales 
godtgjørelse for deltakelse og km. godtgjørelse. 
Vedtak: Eva lager et detaljert oppsett, slik vi har forstått det og som 
vi forholder oss til framover. Dette vi må ta opp med neste årsmøte 
via valgkomiteen.  Oppsettet som utarbeides oversendes 
valgkomiteen. 

Sak34/19 Regnskap/budsjett 
Orienteringssak: Mottatt oppsett fra Åse Skagnæs regnskap 
ajourført pr 22.august, med sammenlignbare tall fra 2018 og 
budsjett vedtatt på siste årsmøte. Tallene ble gjennomgått og en ser 
at kostnadene er absolutt under kontroll, men vi er etter på 
inntektssiden og vurderte hva vi som kan gjøres. 

 Denne saken er avgjort etter at det ordinære styreseminaret er 
avsluttet: 
Sak 35/19 Søndre Modum BK ønsker å avholde årsmøte 13. 
nov, og spør om det er greit. 
Vedtak: Siden det har vært ekstraordinært årsmøte 12.juni i laget 
og vurdering med nedleggelse, synes styret i BBK det er greit at 
dato for ordinært årsmøte settes til 13. nov. 

------------------- 

Neste møte bestemmes til mandag 28. oktober hos Tonje Myhre kl 
12. 

 Møtet avsluttet kl 14.30 
  


