
Buskerud Bygdekvinnelag 

Referat fra styreseminar 22. og 23. august 2022 på Grøset seter. 

Til stede:  Aud Teigen Gjerde, Frøydis Løkensgard, Tonje Myre, Anne Britt Jellum, Karen-

Marie Aaberg Aas og Eva Daler.  Styret var fulltallig. 

Seminaret startet kl. 12.00 og Aud ønsket oss velkommen til setra, hvor hun også denne 

sommeren har vært budeie.  Videre fortalte hun at TV 2 skulle komme på besøk tirsdag og 

ha direkteinnslag fra setra til programmet God morgen, Norge samme dag. 

Sak 14/22: Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent 

Sak 15/22: Godkjenning av referat fra styremøte 25. mai 2022.  Kommentar til sak 9/22:  

Denne definisjonen ligger på nettsiden vår.   Referatet ble deretter godkjent. 

Sak 10/22 Årshjulet:  Årshjulet ble oppdatert med sonemøtene i september samt 

presentasjon av lag og foreninger i Nore og Uvdal 1. september.  Vi setter av 21. september 

til Zoom-møte med kaffe og prat for alle interesserte, rett etter inspirasjonsdagen 17.9.  

Videre så vi på mulige datoer for årsmøte i mars 2023:  Mest aktuelt er 10. – 11. mars, 

eventuelt 24. – 25. mars.  Sone B er ansvarlig arrangør, og Karen-Marie kontakter Lampeland 

hotell, som er det foretrukne stedet for årsmøtet. 

Sak 12/22: Inspirasjonsdag: Invitasjon må sendes ut ganske snart.  Eva gjør dette.  

Frist for påmelding:  10. september.  Frøydis kontaktet Ek gård, fristen 10.9 er OK.  Karen-

Marie kontakter Anne Irene Kretz om info-overskrift i invitasjonen. Informerer deretter Eva.  

Underveis i seminaret fikk Aud telefon fra Live Fyrand, hun måtte dessverre trekke seg som 

foredragsholder.  Hadde forslag om Asbjørn Kaasa, som hadde vært involvert i etablering av 

frivillighetssentraler.  Aud kontaktet ham, og han vil holde foredrag om frivilligheten.  Når alt 

er på plass sender Eva invitasjonen ut snarest.  Eva sender også invitasjon til Norges 

Bygdeungdomslag. 

Sak 11/22: Gamle dokumenter: saken forskyves til tirsdag 23.8 

Sak 16/22: Merking av brød, hvor kommer kornet fra?     NBK har sendt ut 

informasjon og forslag til leserinnlegg i avisene.  Eva sender til Ringerikes Blad, Karen-Marie 

sender til Lågendalsposten og Røyken, Hurum og Asker avis.  Tonje sender til Hallingdølen. 

Sak 17/22: Orientering: 

a)  Status bunad:  Frøydis informerte om at Kari Anne Krøs i Husfliden i 

Drammen har overført 6.200 kr til vår konto.  Dette er for solgte materialpakker til 

kvinnebunaden i 2021.  Beløpet er betalt 6 mnd for sent i forhold til kontrakten, og først 

etter purring fra kasserer Åse.  Antall solgte materialpakker er ikke oppgitt.  Vi ønsker å 

reforhandle kontrakten og endre provisjonen fra et fast kronebeløp til prosent av 

salgssummen, 2,5% kan være aktuelt.  Reforhandling av kontrakten må varsles skriftlig. 

Frøydis undersøkes hva vi bør ha med i reforhandlet kontrakt.  Frist for dokumentasjon på 

antall solgte bunader. 



Vi må inngå ny kontrakt med GøjTøy for salg av herrebunaden.  Dette pga eierskifte. Frøydis 

kontakter Marit Synnøve Johnsen om dette.  Eva skriver et utkast til ny kontrakt med henne, 

sendes Frøydis som konfererer med en jurist om juridiske formuleringer er holdbare.  

Aktuelt med prosentvis provisjon også for herrebunad, vi må bestemme hva provisjonen skal 

beregnes av.  Herrebunaden selges ferdig sydd, ikke som materialpakke. 

b)  Status Flå bygdekvinnelag:  Ingen ny info her 

c)  Status Hole bygdekvinnelag:  Laget har innkalt til årsmøte 29. august 

2022 og varslet vedtak om eventuell oppløsning av laget på ekstraordinært årsmøte 31. 

oktober 2022. 

d)  Sonemøter:  Det er satt opp følgende sonemøter:  7. september i 

sone D, 8. september i sone C og 22. september i sone A. Karen-Marie undersøker om dato 

for sone B.  Til møte 7/9 i sone D er hele styret invitert, og vi bestemte at alle møter.  Eva 

sender samlet påmelding til Tyristrand bygdekvinnelag, som er arrangør.  

Sak 18/22: Eventuelt:  Det er utvidet frist til 31.08 for å melde seg på 

fylkessamlingen 10. september i Studieforbundet kultur og tradisjon Viken. Aud og Tonje er 

allerede påmeldt. 

Vi avsluttet møtet kl. 18.00 

      --ooOoo-- 

Neste dag, 23. august 2022, ble litt spesiell.  Allerede kl. 07.30 var programleder og fotograf 

fra TV 2 kommet til setra.  Det første innslaget var med Aud, som kinnet smør og fortalte om 

jobben som budeie.  Det andre innslaget var melking av kyrne, bonde Bjørn Karsten Ulberg 

har flest dyr av rasen Telemarksfe.   Siste innslag var rundt bordet med servering av sveler, 

nykinnet smør, rømme og multesyltetøy fra multer plukket rett oppe i lia.  Vi i styret hadde 

pyntet rundt om ved alle seterhusene og alle bordene med røsslyng og fjellbjørk. Været viste 

seg også fra sin aller beste side!   Kl.10.00 var sendingen over, fjernsynsfolka dro, og vi satte 

oss til å se reprisen på TV! 

Så var det tid for siste sak på sakslista: 

Sak 11/22 Gamle dokumenter. Karen-Marie hadde med en stor og en liten kasse med 

gamle dokumenter.  Den minste boksen var merket Bunad.  Vi innså ganske snart at det var 

lite fruktbart at 6 stykker satt og så på disse gamle papirene.  Derfor bestemt vi at Anne Britt 

spør Else Marie Thorud om hun kunne tenke seg å se på bunadspapirene.  Hva bør vi 

beholde, hva kan eventuelt kastes?   

Den store kassen tar Eva med seg, og Eva og Karen-Marie begynner å se på denne en gang 

etter inspirasjonsseminaret. 

Møtet ble avsluttet kl. 14.00. 

        Eva Daler, sekretær 

 

 


