Buskerud Bygdekvinnelag
Referat fra konstituerende styremøte 14. mai 2019 hos Frøydis Løkensgard.
Tilstede: Sølvi Jødal, Frøydis Løkensgard, Tonje Myre, Aud Teigen Gjerde, Eva
Daler (referent), Forfall: Marit Stevning. Fra Buskerud Bygdeungdomslag:
Kine Søhus Løkseth.
Møtet startet kl. 13.10 og Sølvi ønsket velkommen til konstituerende
styremøte. Spesielt velkommen til Kine Søhus Løkseth fra Bygdeungdomslaget.
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsorden. Enstemmig godkjent.
Sak 2 Godkjenning av referat fra styremøte 28. mars hos Else Hval og årsmøte
på Klækken Hotell 29. – 30. mars 2019. Begge enstemmig godkjent.
Sak 3 Valg Styret konstituerte seg og følgende ble valgt: Nestleder: Frøydis
Løkensgard. Sekretær: Marit Stevning, IT-ansvarlig: Aud Teigen Gjerde.
Soneleder A: Tonje Myre
Soneleder B: Marit Stevning
Soneleder C: Aud Teigen Gjerde
Soneleder D: Eva Daler
Soneleder E: Frøydis Løkensgard
Soneleder F: Frøydis Løkensgard (representerer)
Representant til Buskerud Bygdeungdomslag: Tonje Myre
Representant til Buskerud Bondelag: Eva Daler
Sak 4 May Britt Dannemark Det viste seg å være uklarhet når det gjelder
dekning av årsmøteutgiftene for møteleder. Grunnen er at vedtak fra BBK’s
årsmøte i 2017 om dekning av årsmøteutgifter kan misforstås. Styret hadde
lagt til grunn at kun utgifter på selve årsmøtedagen (dag 2) skulle dekkes av
fylket, og at lokallaget skulle dekke festmiddagen dag 1. Dette reagerte May
Britt Dannemark på, da fylket tidligere har betalt for hele oppholdet hennes.
Styret vedtok derfor at hele oppholdet for årsmøteleder skal dekkes av fylket. I
tillegg får årsmøteleder reisegodtgjørelse som vedtatt på årsmøtet i 2017.
Sak 5 Sette opp vedtak/regler til lokallag for dekning av årsmøteutgifter,
regler som ikke kan misforstås. Styret ble enig om at fylkesstyret, forut for
årsmøtet, presiserer overfor lokallagene at hver enkelt delegat til årsmøtet må
gjøre opp for seg selv før de reiser fra hotellet. Styret må også minne
delegatene på dette i løpet av selve årsmøtet.
Sak 6 Dekning av utgifter på årsmøtene for valgnemnda (sak 49/17).
Vedtaket fra årsmøtet i 2017 kunne også misoppfattes når det gjaldt

valgnemndas leder og medlemmer. Vi ble derfor enig om at leder av
valgnemnda skulle få dekket hele oppholdet på årsmøtet, dvs begge dager. ( På
årsmøtet i 2019 møtte kun 1 representant i valgnemnda.) Hva gjelder øvrige
medlem(mer) og varamedlem(mer) i valgnemnda, betaler fylket for lunsj dag 2.
Alle andre årsmøteutgifter skal lokallaget dekke.
Når invitasjon til årsmøtet blir sendt ut, må vi sende egen invitasjon til de
lagene som har representanter i valgnemnda om at de må dekke utgiftene til
disse utsendingene.
Regnskapsfører: Fylket dekker lunsj på Dag 2 samt reisegodtgjørelse.
En grunn til disse misforståelsene/uklarhetene er begrepet «årsmøte». Vi ble
derfor enig om at vi heretter presiserer Dag 1 og Dag 2 av årsmøtet. Dag 1 er
åpning, sosialt samvær, foredrag og festmiddag. Dag 2 er det formelle
årsmøtet med leders tale, godkjenning av årsmelding, regnskap, arbeidsplan
m.m. samt generaldebatt og valg. Lunsj.
Sak 7 Hustavler (sak 35/17) Frøydis har vært i kontakt med NBK sentralt og
fått opplyst at hustavlene nå koster rundt 1.200 kr. Vi avventer nærmere
informasjon fra Frøydis.
Sak 8 Arbeidsplan Etter oppfordring fra BUL’s utsending på årsmøtet, har vi
nå tatt inn et nytt punkt under MILJØ: «Samarbeide med andre organisasjoner
der det er naturlig og formålstjenlig». Kine fra BUL sa at vi gjerne må benytte
dem til kurs, f.eks. innenfor IT, data, sosiale medier.
Sak 9 Årsmøte i 2020 Sone E skal arrangere årsmøtet. Frøydis hadde forslag
om steder hvor det var kapasitet til et årsmøte: Kongsberg, Lampeland eller
Tyrifjord Hotell, Vikersund. Vi hadde en diskusjon ang disse tre. Gikk bort fra
Kongsberg pga problemer med/kostnader ved parkering. Parkering bør helst
være gratis.
Tidspunkt i mars: Tonje foreslo uke 10 eller 11, dette er gunstig når det gjelder
lamming. Frøydis innkaller sine lokallagsledere. Undersøker priser. Vi ønsker
Dag 1: rundstykker + festmiddag. Overnatting med frokost. Dag 2: lunsj.
Begge dager: kaffe og vann etter behov., Frøydis undersøker også priser på
frukt. Vi var enig om at vi ville ha dessert på Dag 1 og heller en enkel kringle
e.l. i stedet for kakebord. Dette var vellykket i 2019.
Loddbøker til lotteriet: Frøydis kjøper inn 6 loddbøker, én til hver sone. 10 kr
pr. lodd. Påføres VIPPS-nr og bankkontonummer.

Årsmelding: annonsepriser: 2.000 kr for helside, 1.000 kr for halvside og 500
kr for en kvart side.
Gjester må inviteres i god tid!
Sak 10 Inspirasjonsseminar/organisasjonskurs. Dette bør vi ha høsten 2019.
Forslag: Lørdag 26. oktober. Dagsseminar fra 10 – 16. 1 time lunsj. Aktuelle
steder kan være: Norefjell (Eva undersøker hoteller), Lampeland Hotell,
Tyrifjord Hotell, Fredfoss Vestfossen. I 2018 var det ca 60 deltakere.
1)

IT, f.eks. tilgang til egne nettsider. Hvordan logge på og legge inn
informasjon på nettsidene.

2)

Sosiale medier, f.eks. opprette sider i Facebook og Instagram. Her kan
BUL bidra som kursholdere.

3)

Kvinner ut.

Disse tre temaene kan deltakerne selv velge ut. I tillegg et fjerde tema, som en
felles bolk.
4)

Helse og velvære.

Sak 11 Reiseregninger: Sølvi minnet om frist 1. juni for å innlevere
reiseregninger til henne.
Sak 12 Styreskjema 2019 nytt fylkesstyre: Sølvi fyller ut skjema og sender
NBK
Sak 13 Vipps.nr og bankkontonr.: Blir heretter ført opp på baksiden av
årsmeldingen
Sak 14 Nedleggelse av Søndre Modum BK: Sølvi hadde laget et notat med
spørsmål til laget. Dette har vi alle fått på epost. Vi kan ikke overstyre laget,
men vil være naturlig å spørre om de har tenkt gjennom mulige andre løsninger
(jfr notat). Gjøre oppmerksom på vedtekter fra NBK som sier at lagets midler
skal stå urørte i 3 år og forvaltes av fylkesstyret. Stiftes ikke noe nytt lag i
denne perioden, tilfaller midlene NBK. Det ekstraordinære årsmøtet er 12. juni
og Aud og Eva reiser dit. Frøydis er vara.
Sak 15 Ledersamling i Oslo 26. – 27. april. Sølvi ga en kort orientering fra
ledersamlingen.
Sak 16 Øko-uka Buskerud: Ingen fra styret reiser til orienteringsmøtet 26.
mai. Selve Øko-uka er til høsten. Vi kommer tilbake til dette.

Sak 17 Vårslepp Felleskjøpet Hønefoss: brødsalg av lag fra sone D: Sølvi
orienterte om at inntekten på kr 7.900 skal overleveres Fontenehuset i
Hønefoss en av de nærmeste dagene.
Sak 18 Til orientering:
a)

Insektsdøden i verden: vi bør alle tenke gjennom dette særdeles
alvorlige temaet. Kan vi oppfordre bygdekvinner til å plante
insektsvennlige vekster i hagen, la engen florere på nedlagte gårdsbruk.
Ikke klippe all plen. Unngå bruk av sprøytemidler. Hva kan hver og en
gjøre?

b)

Inger Margrethe Medhus har sendt takkekort

c)

Sølvi sender vedtatt resolusjon fra Årsmøtet på Klækken om
fylkesårsmøter hvert annet år til NBK

d)

Orientering om spørsmål fra Tjølling BK i Vestfold om våre rutiner i
fylkesstyret.

e)

Intet nytt om bunadprosjektet

f)

Alle styremedlemmer skal ha fått utbetaling fra Åse Skagenæs.

g)

Protokollen fra NBK av 1.4.2019 har alle mottatt

h)

Sølvi har sendt oss alle brev av 4.4.2019 fra NBK om kommune- og
fylkestingsvalg

Sak 19 Eventuelt
Styreseminar: Sølvi foreslo styreseminar hjemme hos seg med 1 overnatting i
uke 35. Dette ble godt mottatt av alle. Forslag til datoer: 28. – 29. august.
Sølvi har fått invitasjon til 80-årsfeiring i Norderhov Bygdekvinnelag. (Sone D).
14. juni 2019. Verken Sølvi, Eva eller Aud kan den dagen. OK for Frøydis.
Kine fortalte om viktige arrangementer for Bygdeungdomslaget, hvor de gjerne
ser at bygdekvinner kan være med som dugnadshjelpere. Landsstevnet i Hof,
Vestfold 16. – 21.7. Vi formidler dette til lokallag i Buskerud. Aktuelt med hjelp
både i forkant og under stevnet.
Østafjells-cupen i Høgheim, Lyngdal 20. – 22. september. Samarbeider med
Telemark og Vestfold BUL. Dugnadshjelp. Samme gjelder HA 2021, 1. helg i
oktober 2021. Her vil også dugnadshjelp være svært etterlengtet. Tlf. Kine:
986 24 107.

Møtet ble avsluttet kl. 18.10.
Røyse, 16.05.2019

Eva Daler, referent

