
Buskerud Bygdekvinnelag 

Referat fra digitalt styremøte på Zoom 12. september 2022 fra kl. 11.00 – 13.15 

Pålogget: Aud Teigen Gjerde, Frøydis Løkensgard, Tonje Myre, Karen-Marie Aas, Anne Britt 

Jellum og Eva Daler.  Styret var fulltallig. 

Sak 19/22: Godkjenning av innkalling og saksliste:  Godkjent 

Sak 20/22: Godkjenning av referat fra styreseminar 22.8 og 23.8.2022: Godkjent 

Sak 10/22: Årshjulet: Dato for sonemøte i sone B er satt til 26. oktober.  Aud 

oppdaterer årshjulet.  16. oktober: Verdens matvaredag/Frivillighetens år 2022: her er det 

anledning for lokallagene til å søke om midler både fra NBK sentralt og fra Studieforbundet 

Tradisjon og Kultur Viken.  Årsmøter lokallagene: sonerepresentantene kontakter sine 

lokallag for å få opplyst dato for årsmøte i høst.  Skal være avholdt innen 1. november.  

Videreformidles til Aud. 

Vi bestemte videre styremøte på Zoom 18. oktober kl. 10 og hos Karen-Marie 28. november 

kl. 11. 

Sak 12/22: Inspirasjonsdag: Påmeldt nå: 41 + 2 foredragsholdere = 43.  Eva delte oppsett 

med navn på de påmeldte.  Frøydis kontakter Ek gård for å få et ekstra bord.  43 til 

rundstykker og lunsj.   Eva lager navneskiltlapper, sender til Aud.  Vi bestemte oss for en 

sang, Eva kopierer opp.  Eva sjekker med Aase, hvem har betalt.  Sender påmeldingsinfo til 

Aase.   Eva sender ut e-post til de påmeldte med info om kontonummeret vårt samt 

adressen til Ek gård.   Styret møtes kl. 08.00 den 17.9.  Frøydis og Anne Britt krysser av for 

deltakerne.  Eva lager evalueringsskjema, kopierer opp.  Gaver til foredragsholdere: Anne 

Britt undersøker priser på vin fra Tærum i morgen. Vi setter et tak på 200 kr. 

Sak 21/22: Kaffe og prat 21. september.   Aud retter feil dato og sender ut ny invitasjon 

med temaet Kan vi bli en møteplass for inkludering og mangfold?   Vi informerer om møtet 

også på inspirasjonsdagen vår. 

Sak 22/22: Orientering a) Gamle dokumenter.  Karen-Marie og Eva avtaler nærmere 

17.9.  Else Marie har startet å se på boksen med bunads-papirer.  Det synes å være en god 

del papirer som allerede befinner seg i arkiv fra før.    b)  Flå Bygdekvinnelag, status.  Tonje 

vil avtale møter etter sin ferie.   c)   Sonemøter: Sonemøte sone C og D hhv 8.9 og 7.9.  Aud 

har lagt ut om møtet 7.9 på nettsidene våre.  Legger ut fra 8.9 når referat er klart.  Neste 

møte er sone A 22.9.  Frøydis og Anne Britt møter i stedet for Tonje og Aud, som begge er 

forhindret.  Tonje sender Frøydis og Anne Britt invitasjonen.   d)  Studieforbundet Tradisjon 

og Kultur, Viken: Tonje og Aud deltok på samlingen til studieforbundet i Oslo 10.9.  Aud 

sender referatet til resten av styret.  Legges også inn i Årshjulet. 

Sak 23/22: Eventuelt: Mail fra Bygdeungdomslaget med spørsmål om dugnadshjelp til 

høstarrangementet 7. – 9.10.  Vi videresender til leder for lokallagene i sonene B, C og E.  

Sonerepresentanten vurderer hvilke lag som skal bli kontaktet. 

Neste styremøte: tirsdag 18. oktober kl. 10.00 på Zoom. 

Møtet avsluttet kl. 13.15.      Eva Daler, referent 

        


