
Buskerud Bygdekvinnelag 

Referat fra digitalt styremøte på Zoom 18. oktober 2022 fra kl. 10.00 til kl. 13.15. 

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

Eva Daler.  Styret var fulltallig. 

Sak 24/22: Godkjenning av innkalling og saksliste:  Godkjent 

Sak 25/22: Godkjenning av referat fra styremøte 12.9 og Inspirasjonsdagen 17.9.22:    Godkjent 

Aud kontakter Åse for å få oversikt over kostnadene for inspirasjonsdagen. 

Sak 10/22: Årshjulet:   Aud ajourførte årshjulet med årsmøtedatoer i lokallagene.  Eva spør 

Tyristrand om når de har hatt/skal ha sitt årsmøte. 

3. november kl. 17.00 er det Zoom-møte med Guatemala. Vi oppfordrer lokallagene til å være med 

på dette møtet.  Ellers har det vist seg vanskelig å få med medlemmene på Kaffe & prat på Zoom.  

Sonerepresentantene får videresende, motivere og eventuelt innby til å komme hjem til seg på 

Zoom-møtene.  Gjøre en innsats for å få med noen. 

Sak 26/22: Årsmøte 2023:   Sted:  Lampeland hotell, dato:  fredag 24. mars – lørdag 25 

mars 2023.  Karen-Marie har fått tilbud fra Lampeland, som styret godtok.  Karen-Marie tar kontakt 

med hotellet.  Hun spør også om pris for rundstykke og kaffe ved ankomst/registrering. 

Karen-Marie tar kontakt med lokallagslederne om tips til foredragsholdere.  Også aktuelt med et 

kulturinnslag.  Sone B har ansvaret for dette. Styret har bl.a. ansvar for alle dokumentene og 

utsendelse av disse.   Jfr. Retningslinjene for arrangør av årsmøtet på vår nettside.  Karen-Marie tar 

opp sonens ansvar på sonemøtet 26. oktober.  Aktuelt å samle representanter fra alle lokallagene til 

møte om dette. 

Sak 11/22: Gamle dokumenter: Eva og Karen-Marie er i gang med gjennomgang og sortering.  

De ønsket å vite om styret ga dem mandat til å vurdere hva som kunne kastes og hva som skulle 

beholdes for eventuell gjennomgang av hele styret.  Det ble vedtatt at Eva og Karen-Marie hadde 

mandat til dette. 

Sak 27/22: Bunadsavtaler:  Se også sak 17/22 a).  Eva hadde skrevet ut forslag til ny 

kontrakt med hhv Gøj Tøy AS for Nedre Buskerud herrebunad, og Husfliden Drammen for Nedre 

Buskerud kvinnebunad.  I møtet gikk vi gjennom kontrakten med Gøj Tøy AS og foretok rettelser.  Eva 

skriver ut ny kontrakt og oversender Frøydis, som tar kontakt med sin bror for det juridiske.  Vi må 

utarbeide kriteriene som skal legges ved kontrakten, eksempelvis brodering, sølv, nummerering. 

Frøydis sjekker om bunadene fortsatt blir nummerert.  Nummerering innebærer en form for 

ekthetsgaranti.   Kontrakten med Husfliden Drammen gjennomgås senere. 

Sak 28/22: Zoom – kaffe & prat:  se sak 10/22. 

Sak 29/22: Orientering:    a)  Flå bygdekvinnelag: Ingen endring fra sist.  Tonje tar dette videre.    

b)  Sonemøter:  ett sonemøte gjenstår:  sone B Numedal.  Dato er 26.10.2022. 

Sak 30/22: Eventuelt: Aud viste til e-post 11.10 om at Nedre Eggedal har vedtatt å legge 

ned laget fra 1.1.2023.  Aud melder fra til vår kontakt i Norges Bygdekvinnelag, Marit Green Tymczuk. 

Neste styremøte:     Mandag 28. november kl. 11.00 hos Anne Britt.  

Møtet avsluttet kl. 13.15.  

        Ev Daler, referent  

 


