
Protokoll ordinært landsmøte i Norges Bygdekvinnelag 2020 
Dato:   20. juni 2020 

Sted:   Oslo, Landbrukets hus 

Vertskap:  Styret i Norges Bygdekvinnelag  

Ordstyrere:   Siss Ågedal og Kjerstin Lundgård  

Protokollfører:  Astrid Seime  

 

___________________________________________________________________________ 

Sak 1 Åpning _______________________          _________                        ___    __ 

 

Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag ønsket velkommen.  

 

Ordstyrer Siss Ågedal leste Norges Bygdekvinnelags formålsparagraf.  

 

Vedtak:  

Ordstyrer erklærer ordinært landsmøte i Norges Bygdekvinnelag 2020 for åpnet.  

Enstemmig vedtatt.  

___________________________________________________________________________ 

Sak 2   Navneopprop_________  ___________________             ________________ 

 

Generalsekretær Cesilie Aurbakken foretok navneopprop.  

 

Vedtak:  

Det møtte 91 med stemmerett. Deltakerlisten ligger vedlagt.  

Enstemmig vedtatt. 

___________________________________________________________________________ 

Sak 3   Godkjenning av innkalling og saksliste______________________________ 

 

I samsvar med Norges Bygdekvinnelag sine vedtekter er landsmøte kunngjort 10 uker før 

møtet og innkalling og saksliste er sendt ut 4 uker før møtet. Saksliste er kortet ned, det vil si 

at generaldebatt, resolusjoner og enkelte innkomne saker er tatt bort fra sakslista. Dette er 

gjort på grunn av digital gjennomføring grunnet den ekstraordinære situasjonen med 

koronapandemi.  

 

Det er i etterkant av utsendingen av sakspapirene sendt ut ekstra informasjon om sak 11, 

innkomne endringsforslag og revisors beretning for 2019.  

 

Følgende hadde ordet: 

Nr. 21 Hilde F. Johansen 



Vedtak:  

Innkalling og saksliste godkjennes som gjeldende for Norges Bygdekvinnelag sitt landsmøte i 

2020.  

Enstemmig vedtatt. 

___________________________________________________________________________ 

Sak 4   Valg av to representanter til å underskrive protokollen_ ______________ 

Ordstyrer foreslo Åsa Gunnarsdottir fra Hordaland Bygdekvinnelag og Marit Tordhold fra 

Oppland Bygdekvinnelag til å underskrive protokollen sammen med ordstyrer.  

 

Vedtak:  

Delegat Åsa Gunnarsdottir (Hordaland) og delgat Marit Tordhold (Oppland) velges til å 

underskrive protokollen sammen med ordstyrere. 

Enstemmig vedtatt. 

 

___________________________________________________________________________

Sak 5   Kjøreregler for landsmøtet i Norges Bygdekvinnelag 2020                                                               

Ordstyrer Siss Ågedal orienterte om kjørereglene for Landsmøtet.  

 

Vedtak:  

Kjøreregler for landsmøte i Norges Bygdekvinnelags 2020 godkjennes.   

Enstemmig vedtatt. 

 

Tellekorpset består av: Marie Aaslie, tilsett i Norges Bygdekvinnelag og Torunn Kvarme 

Aurstad, leder i valgnemda. 

___________________________________________________________________________

Sak 6   Leders tale_____________________  _______________________________ 

 

Leder i Norges Bygdekvinnelag Ellen Krageberg holdt leders tale. 

 

Leders tale er vedlagt. 

 

Vedtak:  

Leders tale tas til orientering.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 7  Årsmelding 2018 og 2019________  ______________    _________________ 

 

Generalsekretær Cesilie Aurbakken la frem Norges Bygdekvinnelags årsmelding for 2018 og 

2019. 

 



Generalsekretær orientert om feil i årsmeldingen for 2019. Her er det vist til revisors 

beretning for 2018 istedenfor 2019. Revisors beretning for 2019 ble sendt til delegatene 16. 

juni 2020. 

 

 

Følgende hadde ordet: 

Nr. 1 Sanna Røhr, Hedmark  

Nr. 8 Jenny Myklebust, Sogn og Fjordane  

Nr. 13 Anne Drugli, Sør-Trøndelag  

Nr. 16 Merete Sabassen, Finmark  

Nr. 17 Elin Bjørnstad, Nord-Trøndelag  

Nr. 22 Grethe Skar, Nordland  

Nr. 23 Liv Borghild Hildre, Møre og Romsdal  

Nr. 27 Nadja Stumberg, Østfold  

Nr. 34 Ellen Margrethe Garn, Telemark 

Nr. 38 Astrid Hammersmark, Rogaland  

Nr. 46 Åsa Gunnarsdottir, Hordaland  

Nr. 51 Marit Helene Lund, Akershus  

Nr. 57 Sølvi Jødal, Buskerud  

Nr. 60 Marit Tordhol, Oppland  

Nr. 66 Tone L. Rosseland, Aust-Agder 

Nr. 69 Linda Merete Hansen, Vestfold  

Nr. 74 Lena Foshaug, Troms  

Nr. 76 Anne Lill Fjell Roland, Vest-Agder  

  

 

Vedtak: 

Norges Bygdekvinnelags årsmeldinger for 2018 og 2019 godkjennes.   

Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 8  Aktivitetsregnskap og styrets beretning for Norges Bygdekvinnelag 2018 og 

2019 

 

Generalsekretær Cesilie Aurbakken la frem regnskap og styrets beretning.  

 

Vedtak: 

Aktivitetsregnskapet og styrets beretning for Norges Bygdekvinnelag 2018 og 2019 

godkjennes. 

Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 9  Ungdomskontingent__________________________________________        _ 



 

Styremedlem Jorun Henriksen la frem saken. 

 

Følgende hadde ordet: 

Nr. 21 Hilde Furuseth Johansen, Nordland  

Nr. 60 Marit Tordhold, Oppland  

Nr. 15 Linn Anett Brå Østgaard, Sør -Trøndelag  

Nr. 83 Ellen Krageberg, styret  

Nr. 51 Marit Helene Lund, Akershus 

   

 

 

Forslag til vedtak: 

Det innføres halv pris på ordinært medlemsskap i Norges Bygdekvinnelag for medlemmer 

under 30 år.  

Vedtatt. 

 

 

Sak 11      Norges Bygdekvinnelags strategi mot 2026 ____________________                        

 

Ellen Krageberg la frem saken for Norges Bygdekvinnelag. 

 

Følgende hadde ordet: 

Nr. 34 Ellen Garn Telemark 

Nr. 8 Jenny Myklebust, Sogn og Fjordane  

Nr. 7 Brit Vingelsgaard Ryen, Hedmark 

Nr. 13 Anne Drugli, Sør-Trøndelag  

Nr. 16 Merete Sabassen, Finmark 

Nr. 17 Elin Bjørnstad, Nord-Trøndelag  

Nr. 23 Liv Borghild Hildre, Møre og Romsdal  

Nr. 27 Nadja Stumberg, Østfold 

Nr. 34 Ellen Margrethe Garn, Telemark  

Nr. 46 Åsa Gunnarsdottir, Hordaland  

Nr. 38 Astrid Hammersmark, Rogaland  

Nr. 57 Sølvi Jødal, Buskerud 

Nr. 60 Marit Tordhol, Oppland  

Nr. 66 Tone L. Rosseland 

Nr.51 Marit Helene Lund  

Nr. 70 Lene Kristin Bråtejorde 

Nr. 74 Lena Foshaug, Troms   

Nr. 77 Walbjorg Njerve Lohne, Vest-Agder 



Nr. Inger Johanne, Norges Bygdeungdomslag 

Nr. 79 Marit Epletveit, Norges Bondelag  

Nr. 83 Ellen Krageberg, styret 

 

Innkommet endringsforslag fra Telemark Bygdekvinnelag under Våre styrker- vår identitet. 

Forslag til ny tekst - punkt 4: 

 

«Vi er kulturbærere og tar vare på og utvikler vår allsidige kulturarv.» 

Forslag falt 

 

Endringsforslag fra styret i Norges Bygdekvinnelag: 

Forslag til ny tekst under punkt 5 under Våre styrker – vår identitet: 

5. Vi formidler viktigheten av norsk matproduksjon for matsikkerhet, beredskap og 

forebygging av matsvinn, levende bygder, kulturlandskap og bærekraftig forvaltning 

av jordas ressurser 

Forslag til ny tekst under B. Vi blir hørt og sett: 

Vi syns gjennom aktiviteter som gjøres tilgjengelig for alle, og vi er synlig og tydelig for de 

som tar beslutninger både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.   

Forslag vedtatt 

 

Vedtak: 

Norges Bygdekvinnelags strategi mot 2026 godkjennes med de endringer som kom frem i 

møtet.  

Vedtatt.  

 

Sak 12  Norges Bygdekvinnelags arbeidsplan 2021 og 2022                                                

 

Unni Skadsem la frem saken.  

 

Følgende hadde ordet:  

Nr. 60 Marit Tordhol, Oppland  

Nr. 15 Linn Annett Brå Østgaard, Sør-Trøndelag 

Nr. 51 Marit Helene Lund, Akershus 

Nr. 41 Margunn Nedrebø, Rogaland 

Nr. 34 Ellen M. Garn  

 

Innkommet endringsforslag fra Oppland bygdekvinnelag. Linje 106 og 107 strykes. Forslag 
til ny tekst: 
 
- Fylkeslagene holder jevnlig kontakt med sine lokallag og avdekker eventuelle behov for 
hjelp så tidlig som mulig. Fylkesstyrene kan opptre som en "redningsgruppe" som kan bistå 



nedleggingstruede lokallag med inspirasjon, samarbeidsopplegg i regionene, 
organisasjonskurs, hjemmesidekurs osv. 
Oppland trekker sitt forslag  
 
Nytt forslag fra styret: stryke 106 og 107 i arbeidsplanen og ta inn første linje fra Oppland 
sitt forslag: Fylkeslagene holder jevnlig kontakt med sine lokallag og avdekker eventuelle 
behov for hjelp så tidlig som mulig.  
Forslag vedtatt 
 

Vedtak:  

Norges Bygdekvinnelags arbeidsplan for 2021-2022 godkjennes med de endringer som kom 

frem i møtet.  

Enstemmig vedtatt.  

                                 _______________________________________________________ 

Sak 10 Regionreformens konsekvenser for Norges Bygdekvinnelag ________ 

 

Ellen Krageberg la frem saken.  

 

Styrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet legger til grunn konklusjonene i utredningen og foretar de nødvendige 

vedtektsendringer.  

Styret trekker sitt forslag til vedtak. 

Innkommet endringsforslag fra Telemark Bygdekvinnelag.  

Forslag til vedtak: 

«Landsmøtet ser ikke at det ligger tungtveiende argumenter til grunn for å gjennomføre en 

tvangssammenslåing til ny offentlig fylkesstruktur. Vi vil derimot legge forholdene til rette for 

sammenslåing der dagens fylkeslag selv ønsker det. Det gjøres nødvendige endringer i 

vedtektene.» 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 14  Rammebudsjett for 2021 og 2022     ______________________________ 

 

Generalsekretær Cesilie Aurbakken la frem saken. 

 

Vedtak:  

Rammebudsjett for 2021 og 2022 godkjennes.  
Enstemmig vedtatt.  
 

 

 



 

Sak 13  Vedtektsendringer ______                           ________________                         

 

Grethe Brundtland la frem saken.  

 

Endringsforslag 1: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak:  

 

§4 Organisasjonen 

b) Lokallaga i eit fylke skal slutta seg saman i distriktslag. Distriktslaga kan velje om dei vil 

dekkje eit område tilsvarande ny eller tidlegare statleg organisering av fylkeskommunane. 

Ved samanslåing av tidlegare fylkeslag skal reglane i §16 følgjast. Det høgste vedtaksføre 

organet i distriktslaget er årsmøtet. 

Enstemmig vedtatt  

 

Endringsforslag 2: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag 

Forslag til vedtak:  

 

Landsmøtet i Norges Bygdekvinnelag gis fullmakt til å gjere dei redaksjonelle endringane 

som trengs grunna endring av nemninga fylkeslag til distriktslag.  

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 3: Frå styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak:  

 

§4 Organisasjonen 

c) Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag er gjensidig 

representerte i styra i fylkeslag og hovudorganisasjon. I dei fylka der Bygdekvinnelaget har 

fleire distriktslag enn Bondelaget har fylkeslag, skal distriktslaga etter tur ha representant i 

styret til Bondelaget. Distriktslag som ikkje får styrerepresentant, skal ha vararepresentant. 

Både representant og vararepresentantar vert valte for 2 år om gongen. Tilsvarande gjeld 

representasjon i Bygdeungdomslaget. Det bør vere gjensidig representasjon i lokallaga. 

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 4: 

Lesja Bygdekvinnelags forslag til vedtak: 

§5 Landsmøte/årsmøte 

b) Ordinært landsmøte vert halde annakvart år innan utgangen av juni, og skal så langt det er 

råd haldast skiftesvis i dei ulike landsdelane. Distriktsårsmøta vert haldne årleg innan 1.april. 

Lokallag held årsmøta sine årleg, innan 1. februar. 



Lesja trekkjer sitt forslag og stiller seg bak Omvikdalen Bygdekvinnelag sitt forslag.  

 

Frå Lesja Bygdekvinnelag og Omvikdalen Bygdekvinnelag  

 

Omvikdalen Bygdekvinnelags forslag til vedtak: 

§5 Landsmøte/årsmøte 

b) Ordinært landsmøte vert halde annakvart år innan utgangen av juni, og skal så langt det er 

råd haldast skiftesvis i dei ulike landsdelane. Fylkesårsmøta vert haldne årleg innan 1.april. 

Lokallaga held årsmøta sine årleg, innan utgangen av februar. 

 

Innkomme endringsforslag frå Rogaland Bygdekvinnelag:   

Rogaland Bygdekvinnelags forslag til vedtak: 

Punkt 3.§5b blir utsatt, og sendt ut på høring før landsmøte 2022. 

 

Styrets forslag til vedtak: 
§5 Landsmøte/årsmøte 

Norges Bygdekvinnelag opprettheld tidspunkt for gjennomføring av årsmøta i lokallaga slik 

det går fram av vedtektene §5b i dag. 

 

Følgjande hadde ordet:  

Nr. 39 Solveig Ådneram, Rogaland  

 

Avstemming av utsettelsesforslag først  

 

Vedtatt med  

For: 54 

Mot: 36  

Blank: 1 

 

Vedtak: Punkt 3.§5b blir utsatt, og sendt ut på høring før landsmøte 2022. 

 
 

 

Endringsforslag 5: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

§5 g) Landsmøte/årsmøte 

Rett til å leggje fram saker for distriktsårsmøtet har distriktsstyret og tilsvarande 

organisasjonsledd i Bondelaget og Bygdeungdomslaget, samt distriktslaget sine lokallag. 

Sakene må vere kome til styret minst 6 veker før årsmøtet. Rett til å leggje fram saker for 

lokallaget sitt årsmøte har styret og laget sine medlemar. Om lokale bondelag og 



bygdeungdomslag er representerte i styret har dei rett til å leggje fram saker. Sakene må 

vere kome til styret 3 veker før årsmøtet. 

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 6: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

§5 i) Landsmøte/årsmøte    

FYLKESÅRSMØTE ER SETT SAMAN AV: 

1. Distriktsstyrets medlemar 

2. Leiar av lokallaget pluss ein vald representant for kvart lag med inntil 20 medlemar og 

ein vald representant for kvart vidare påbegynte 50. medlem. 

3. 2 representantar frå tilsvarande organisasjonsledd i Bondelaget 

4. 2 representantar frå tilsvarande organisasjonsledd i Bygdeungdomslaget 
Enstemmig vedtatt 

 
 

Endringsforslag 7: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

§5 j) Landsmøte/årsmøte 

1.Styret har ikkje røysterett når det gjeld årsmelding og rekneskap. 

3. 1. vararepresentant til sentralstyret har talerett på landsmøte og 1. vararepresentant til 

distriktsstyret har talerett på distriktsårsmøta.  

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 8: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

§5 l) Landsmøte/årsmøte  

Kost- og opphaldsutgifter til landsmøtedelegatane vert betalte av Norges Bygdekvinnelag 

sentralt. Distriktslag dekkjer reiseutgifter for sine delegatar. Reisefordelingsprinsippet, 

fordeling pr. delegat, vert lagt til grunn. Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag 

betaler sjølv for sine representantar. 

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 9: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

§6 g) Landsmøtet/årsmøtet sine oppgåver  

 2. Medlemmar med vararepresentantar til valnemnd.   

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 10: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

§ 7 Styret  



c) Sentralstyret er sett saman av 9 medlemar og 3 varamedlemar. 7 vert valde av 

landsmøtet. 1 medlem vert vald av Norges Bondelag, og 1 medlem vert vald av Norges 

Bygdeungdomslag. Distriktsstyret er sett saman av 5-7 medlemar og 2-3 varamedlemar 

valde av årsmøtet, samt ein medlem frå tilsvarande organisasjonsledd i Norges Bondelag og 

ein medlem frå tilsvarande organisasjonsledd i Norges Bygdeungdomslag. Lokallagsstyra er 

sett saman av 3-7 medlemar valde av årsmøtet og 1-3 varamedlemar, ein medlem vald av 

det lokale bondelaget og ein medlem vald av det lokale bygdeungdomslaget. 

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 11: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

§13 Endring av vedtektene 

Endringar i Norges Bygdekvinnelag sine vedtekter og politisk plattform kan berre gjerast på 

ordinært landsmøte i Norges Bygdekvinnelag med 2/3 fleirtal.  Endring i politisk plattform 

skal sendast på høyring til distriktslaga og lokallaga. Styret si innstilling i desse sakene vert 

sendt ut saman med innkalling og saksliste/dokument 4 veker før landsmøtet. 

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 12: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

§ 16 Oppløysing av lokallag  

Vedtak om oppløysing av lokallag må verte fatta av to årsmøte etter kvarandre med 3/4 

fleirtal av årsmøtet sine frammøtte medlemar. Innkalling til ekstraordinært årsmøte kan 

ikkje skje før tidlegast to månader etter ordinært årsmøte. Distriktslaget og sentralstyret i 

Norges Bygdekvinnelag skal ha skriftleg melding om slike framlegg seinast to månader før 

første gangs handsaming. Om laget ikkje lenger har betalande medlemar til å gjennomføre 

ekstraordinært årsmøte får Norges Bygdekvinnelag ansvaret for vidare handsaming av saka. 

Ved oppløysing av lokallaget skal laget sine bankinnskot og kontantar gå inn i Norges 

Bygdekvinnelag sitt oppstartsfond. Laget sitt arkiv skal gå til det respektive distriktslaget. 

Laget sine resterande eigendelar skal fordelast av lokallagsstyret. Fast eigedom skal gå til det 

respektive distriktslaget. 

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 13: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til ny paragraf: 

§ 14 Stifting av nye lokallag  

Interesserte kan ta initiativ til stifting av lokallag. Dei må då halde eit ope møte der ein 

representant frå distriktslaget eller sentralleddet informerer om Norges Bygdekvinnelag. 

Møtet må vedta å stifte lokallag samt vedta Norges Bygdekvinnelag sine vedtekter som 

vedtekter for laget. Vidare må møtet vedta namn på laget, og det må veljast styre for laget. 

Protokoll frå stiftingsmøte skal sendast til Norges Bygdekvinnelag for godkjenning. Når 



godkjenning ligg føre, skal laget registrere seg i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og 

opprette eigen bankkonto. 

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 14: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til ny paragraf: 

§16 Samanslåing av distriktslag 

Vedtak om samanslåing med anna distriktslag må fattast i årsmøte med ¾ fleirtal av 

delegatane som er til stades på årsmøtet. Frammøte må vere minst 50% av mogeleg tal på 

delegatar. Dersom ikkje 50% er til stades på årsmøtet der samanslåing skal handsamast, 

anten personleg eller ved fullmakt, skal det kallast inn til ekstraordinært årsmøte. Vedtak om 

samanslåing kan då fattast med ¾ av dei frammøtte på det ekstraordinære årsmøtet. 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte kan ikkje skje før tidlegast to veker etter ordinært 

årsmøte. Det skal kallast inn med minimum to vekers varsel. 

Norges Bygdekvinnelag skal ha skriftleg melding om forslag om samanslåing av distriktslag 

seinast ein månad før årsmøtet. Når distriktslag slår seg saman, går formuar, fast eigedom og 

arkiv frå desse laga til det nye distriktslaget. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Endringsforslag 15: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til ny paragraf: 

§17 Overgang til nytt distriktslag  

Lokallag kan vedta overgang til nytt distriktslag når nye statleg vedtekne fylkesgrenser gjer 

dette tenleg. Slikt vedtak må fattast på same måte som vedtak om samanslåing av lokallag 

jfr. reglane i §15. Overgangen må godkjennast av Norges Bygdekvinnelag. 

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 16: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

I Val av valnemnd 

Norges Bygdekvinnelag sitt landsmøte vel 1 representant med personleg vararepresentant til 

valnemnda, frå kvar av dei 4 valsonene: 

● Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 

● Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland 

● Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold, Østfold og Telemark 

● Oppland, Hedmark, Buskerud og Akershus 

 
Landsmøtet skal velje leiar og nestleiar blant dei valde medlemane av valnemnda. 

Valet av medlemar og varamedlemar gjeld for 2 landsmøteperiodar, medan leiar og nestleiar 

vert valde for 1 landsmøteperiode. Halvparten av medlemane er på val annankvar 

valperiode. 



Årsmøta i distriktslag og lokallag vel ei valnemnd med 2-3 medlemar og 1 varamedlem. 

Desse vert valde for 3-4 år med rullering. Medlemen som har sete lengst vert leiar for 

nemnda og går ut ved neste val. Medlem nr.2 rykkjer då opp som leier. Nytt varamedlem 

vert vald kvart år. 

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 17: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

II Valnemnda sitt arbeid 

a) Valnemnda skal leggje fram si innstilling for landsmøtet/årsmøtet jfr. Vedtektene §6 g. 

b) Valnemnda si innstilling skal ligge føre seinast ved utsending av ordinære saksdokument 

til landsmøte-/årsmøterepresentantane. Ved ekstraordinære høve kan valnemnda fremje si 

innstilling under landsmøtet/årsmøtet. 

c) Lokal- og distriktslag kan fremje forslag om personar til sentrale tillitsverv. Desse må vere 

valnemnda i hende seinast 3 månader før landsmøtet. 

d) Forslag om personar til distrikts- og lokallagsstyra må vere dei respektive valnemndene i 

hende seinast 6 veker før årsmøta. 

e) Valnemnda sin leiar har møterett på landsmøtet/årsmøtet under handsaming av sakene 

valnemnda innstiller til. 

f) Norges Bygdekvinnelag sin generalsekretær fungerer som sekretær for den sentrale 

valnemnda. 

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 19-redaksjonell endring: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

§5 e) Landsmøte/årsmøte (nynorskutgåva) 

Landsmøtet skal verte kunngjort minst 10 veker på førehand, distriktsårsmøtet minst 8 veker 

på førehand og lokallagsårsmøtet minst 4 veker på førehand. Alle med skriftleg varsel. 

Innkalling og sakliste/dokument for landsmøte skal sendast ut minst 4 veker før møtet, for 

årsmøte 2 veker før møtet. Ekstraordinært landsmøte/årsmøte kan kallast inn med 2 vekers 

varsel. 

§5 e) Landsmøte/årsmøte (bokmålutgåva) 

Landsmøtet skal kunngjøres minst 10 uker i forveien, fylkesårsmøtet minst 8 uker i forveien 

og lokallagsårsmøtet minst 4 uker i forveien, alle med skriftlig varsel. Innkalling og 

saksliste/dokumenter for landsmøte skal sendes ut 4 uker før møtet, for årsmøter 2 uker før 

møtet. Ekstraordinært landsmøte/ årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel. 

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 20 – redaksjonell endring: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

§5 h) Landsmøte/årsmøte 



Sentralstyret har rett til å leggje fram saker for landsmøtet som ikkje er ført opp på saklista. 

Det kan ikkje fattast vedtak i desse utan årsmøtet si godkjenning. Det same gjeld for 

distriktsstyret/lokallagsstyret og deira årsmøte. Saker som gjeld vedtektsendringar, politisk 

plattform og oppløysing av lokallag, distriktslag eller Norges Bygdekvinnelag må følgje 

tidsfristane gitt i §5 bokstav f og §§ 18,19 og 20. 

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 21 – redaksjonell endring: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

I paragraf 5 i) punkt 2. Landsmøte/årsmøte (bokmålutgåva) 

i) LANDSMØTET ER SAMMENSATT AV:  

1. Sentralstyrets medlemmer.  

2. Leder av distriktslag pluss en valgt representant for hvert lag med inntil 20 medlemmer og 

en valgt representant for hvert videre påbegynte 50. medlem. 

 3. 2 representanter valgt av Norges Bondelag.  

4. 2 representanter valgt av Norges Bygdeungdomslag 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Endringsforslag 22 – redaksjonell endring: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

§7 Styret 

 Alle val av Norges Bygdekvinnelag sine styremedlemar vert gjennomførte med skriftleg 

votering når det gjeld leiar, nestleiar, styremedlemar og varamedlemar. 

 På distrikts- og lokallagsnivå skal det gjennomførast skriftleg val om det er fleire kandidatar 

til eit verv eller når nokon krev det. 

Andre val kan verte gjennomførte ved andre voteringsmåtar med årsmøtet si godkjenning. 

Kravet til godkjende val ved skriftleg votering er meir enn halvparten av dei 

leverte/registrerte røystene – absolutt fleirtal. Blanke stemmer tel. Får ingen av kandidatane 

absolutt fleirtal, må ein foreta ny votering. Får ingen av kandidatane absolutt fleirtal i andre 

valomgang, vert det bunde omval mellom dei 2 kandidatane som har fått flest stemmer. Vert 

det likt stemmetal i denne valomgangen, vert valet avgjort ved loddtrekking.   

Enstemmig vedtatt 

 

Endringsforslag 23: Fra styret i Norges Bygdekvinnelag  

Forslag til vedtak: 

§1 Føremålet med organisasjonen 

§2 Hovudoppgåver og arbeidsform 

§3 Medlemskap  

§4 Organisasjon  

§5 Landsmøte/årsmøte 



§6 Landsmøte/årsmøtet sine oppgåver  

§7 Styret  

§8 økonomisk ansvar  

§9 Kontingent 

§10 Fond  

§11 Rekneskap  

§12 Meldingar  

§13 Endring av vedtektene  

§14 Stifting av nye lokallag 

§15 Samanslåing av lokallag  

§16 Samanslåing av distriktslag 

§17 Overgang til nytt distriktslag 

§18 Oppløysing av lokallag 

§19 Oppløysing av distriktslag 

§20 Oppløysing av Norges Bygdekvinnelag 

Einstemmig vedtatt 

 

Stemmetal: alle vedtektsendringer vedtas med ⅔ flertall.  

 

 

Kåring av årets lokallag og kåring av Bygdekvinneprisen «Kjerringa mot strømmen»____ 

 

Styremedlem Liv Grøtte annonserte vinneren av årets lokallag. 

Årets lokallag 2020 ble Bjørgum Bygdekvinnelag.  

Det ble vist to filmer av Bjørgum Bygdekvinnelag. En med takketale fra leder Liv Spilde.  

 

Leder Ellen Krageberg leste opp styrets begrunnelse og kåra vinner av Bygdekvinneprisen 

«Kjerringa mot strømmen». Vinneren ble May-Lis Ekstrøm Hoel fra Eidsvoll.  

Det ble vist film der May-Lis takket for prisen.  

 

Sak 18  Valg og fastsettelse av godtgjørelser_________________________________ 

 
Leder i valgkomiteen Torunn Kvarme orienterer om valgnemdas arbeid og presenterte 
valgnemdas innstilling.  
 
Solveig Marie Ådneram la frem benkeforslaget på leder og nestleder på vegne av Rogaland 
Bygdekvinnelag, Hordaland Bygdekvinnelag og Vest- Agder Bygdekvinnelag. 
 
Barabara Ida De Haan hadde ordet og fortalte om seg selv.  
 
Jorunn Henriksen hadde ordet og fortalte om seg selv.  
 



Følgende hadde ordet: 
Nr. 51 Marit Lund, Akershus  
Nr. 91 Henrik Nordtun Gjertsen, Norges Bygdeungdomslag  
Nr. 18 Ann Irene Myhr, Nord-Trøndelag  
Nr. 15 SøLinn A Nord-Trøndelag  
 
Valg av leder  
Valgkomiteens innstilling: Barbara Ida De Haan, Vestfold. Ny for 2 år.  
Benkeforslag: Jorun Henriksen  
Votering: Jorunn 64 Barbara 27 stemmer  
Valgt: Jorun Henriksen  
 
Valg av nestleder  
Valgkomiteens innstilling: Jorun Henriksen, Akershus. Ny for 2 år.  
Benkeforslag: Unni J. Skadsem, Rogaland 
Votering: 71 for 18 blanke.  
Valgt: Unni J. Skadsem 
 
Valg av styremedlem  
Valgkomiteens innstilling: Grethe Brundtland, Hordaland. Gjenvalg for 2 år.  
Andre kandidater ble ikke foreslått.  
Votering: 80 for, 9 blanke.  
Valgt: Grethe Brundtland 
 
Valg av styremedlem  
Valgkomiteens innstilling: Kristin Green Johnsen, Nordland. Ny for 2 år.  
Andre kandidater ble ikke foreslått.  
Votering: 84 for, 4 blank.  
Valgt: Kristin Green Johnsen 
 
Valg av styremedlem  
Valgkomiteens innstilling: Marit Green Tymczuk, Vestfold. Gjenvalg for 2 år.  
Andre kandidater ble ikke foreslått.  
Votering: 85 for, 4 blanke.  
Valgt: Marit Green Tymczuk 
 
Valg av styremedlem  
Valgkomiteens innstilling: Inger Amb, Hedmark. Ny for 2 år.  
Andre kandidater ble ikke foreslått.  
Votering: 88 for, 1 blanke  
Valgt: Inger Amb  
 
Valg av styremedlem  
Valgkomiteens innstilling: Randi V. Rambjørg, Sogn og Fjordane. Gjenvalg for 2 år.  
Andre kandidater ble ikke foreslått.  
Votering: 78 for, 8 blanke.  
Valgt: Randi V. Rambjørg 



 
Valg av varamedlemmer  

1. vara  
Valgkomiteens innstilling: Monika F. Vågan, Møre og Romsdal. Ny for 2 år.  
Andre kandidater ble ikke foreslått.  
Valgt med akklamasjon: Monika F. Vågan 
 

2. vara  
Valgkomiteens innstilling: Kari Frank, Akershus. Ny for 2 år.  
Andre kandidater ble ikke foreslått.  
Valgt med akklamasjon: Kari Frank 
 

3. vara  
Valgkomiteens innstilling: Elin Bjørnstad, Nord-Trøndelag. Ny for 2 år.  
Andre kandidater ble ikke foreslått.  
Valgt med akklamasjon: Elin Bjørnstad 
 
 
Valg av leder av landsmøteforhandlingene 2022  
Valgnemdas innstilling:  
Siss Ågedal, Vest-Agder. Gjenvalg.  
Kjerstin Lundgård, Hedmark. Gjenvalg.    
Andre kandidater ble ikke foreslått.  
Valgt ved akklamasjon: Siss Ågedal og Kjerstin Lundgård  
 
 
Valg av valgnemnd  
Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 landsmøteperioder, mens leder og nestleder 
velges for 1 landsmøteperiode.  
Valgkomiteens innstilling:  
Siri Bruem      Nord-Trøndelag Sone A   Ikke på valg  
Vara: Liv Grøtte    Sør-Trøndelag  Sone A   Ny 
 
Margunn Nedrebø    Rogaland   Sone B  Ny  
Vara: Liv Spilde     Hordaland  Sone B  Ny 
 
Marit Gorseth     Østfold   Sone C  Ikke på valg 
Vara: Anne Nora Oma Dahle   Telemark  Sone C  Ikke på valg 
 
Marit Tordhol      Oppland   Sone D  Ny 
Vara: Hilde Lysaker Næss   Buskerud  Sone D  Ny 
Valgt ved akklamasjon. 
 
Leder og nestleder i valgnemnda:  
Leder   Siri Bruem    Nord-Trøndelag Sone A  
Nestleder  Marit Gorseth   Østfold   Sone C     
Valgt ved akklamasjon. 



 
 
 
Valg av revisor  

Vedtak: Sandberg Revisjon AS velges som revisor for Norges Bygdekvinnelag.  

Valgt ved akklamasjon.  

 
Fastsettelse av godtgjørelser til styret 
Leder         kr 220.000,- uendret 
Nestleder        kr   50.000,-   uendret 
Styremedlem i AU       kr   20.000,-   endres fra 15.000 
Styremedlemmer         

Faste medlemmer:     kr   15.000,-   endres fra 10.000 
1. vararepresentant      kr   15.000,-  endres fra 5.000 

NBK´s representant i NBU sitt styre:     kr    6.000,-  uendret 
 
Daggodtgjørelser pr møte-/reisedag for styremedlemmer, vararepresentanter og 
utvalgsmedlemmer: kr. 1500,- (uendret) for møte over 6 timer og kr. 750,- for møte 
under 6 timer (uendret). Ingen møtegodtgjørelse for årsmøtedagene (uendret). 
Dekning av reisekostnader 
Reisekostnader dekkes etter regning og kilometergodtgjørelse etter statens satser. 
 
Godtgjørelse for bruk av telefon: 
Leder:     kr. 4.000 pr år  uendret 
AU-medlemmer:   kr. 1.500,- pr år  uendret 
Styremedlemmer:   kr. 1.500,- pr år  uendret 
Leder i valgnemnda   kr. 500,- pr år  uendret 
 
Reise- og oppholdskostnader for årsmøtedelegater 
Delegatenes reiseutgifter til Norges Bygdekvinnelags landsmøte blir fordelt slik at alle 
fylkeslag må dekke akkurat like mye for de enkelte delegatene de sender. I 2020 
gjennomføres Norges Bygdekvinnelags landsmøte digitalt, så dette blir annerledes i år. 
 
Vedtak: Godtgjørelse for styret, dekning av reisekostnader og reise og oppholdskostnader 
for årsmøtedelegater godkjennes.  
Enstemmig vedtatt.  
___________________________________________________________________________ 

Orienteringer                                                                    _____________________________ 

 

Hilsen fra Studieforbundet kultur og tradisjon ved daglig leder Kjærsti Gangstø 

 

Hilsen fra Utviklingsfondet ved daglig leder Jan Thomas Odegard 

 

 

Avslutning                 _________________________________________________________ 



 

Åsa Gunnarsdottir ønsket velkommen til neste landsmøte i Hordaland 2022.  

 

Ellen takket Hordaland Bygdekvinnelag. Takket av avtroppende styremedlemmer, 

valgnemda og ordstyrere. 

 

Liv Grøtte takket avtroppende leder.  

        

Ordstyrer hevet landsmøte 2020.  

 

 

Oslo 20. juni 2020   

  

Elektronisk godkjent, utan underskrift.        

      

        

Siss Ågedal       Kjerstin Lundgård  

Ordstyrer       Ordstyrer  

 

 

 

  

Åsa Gunnarsdottir      Marit Tordhol   

Hordaland Bygdekvinnelag     Oppland Bygdekvinnelag  


