
 

  Hasle Menighetssenter, Hafslundsøy 7. mars 2020  

 

 

 

 Årsmelding og regnskap 2019 

 
 

Fylkesstyret fra venstre: Anne-Merethe Karlsen, Elisabeth Hjørnerød, Nina Garder, Anne Lovise Eriksen, Anne Eva Bjerke, 

Lisbeth Svendsby, Ragnhild Ryste, Nadja Stumberg og Audhild Fosser. Østfold Bondelag og Østfold Bygdeungdomslag er 

ikke representert på bildet. 
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Norges Bygdekvinnelags formål 

Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen 

av aktive bygdemiljø og primærnæringene.  

Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon 

som skal ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og 

økonomiske interesser og bygge på likeverd, demokrati og kristen 

kulturarv. 

 

 

 

Vår visjon 

BYGDEKVINNELAGET - MØTEPLASS FOR AKTIVE KVINNER 

 

Våre strategiske grep: 

Vi skaper vekst gjennom: 

- ambisiøse og driftige lokallag og tillitsvalgte 

Lokallagene kjennetegnes av mye aktivitet og et godt fellesskap. Bygdekvinner har det moro 

sammen og gleder seg til å være med i lokale aktiviteter. Vi skolerer våre tillitsvalgte, og et 

verv i bygdekvinnelaget gir læring for livet. 

- å være en tøffere forbrukerorganisasjon 

Vi søker vår egen bevissthet, rolle og innflytelse som forbrukerorganisasjon. Vi gjennomfører 

årlige aksjoner og bidrar til økt matkunnskap og bedre folkehelse. Vi er opptatt av at 

forbrukerne har rett på trygg mat og god informasjon om maten vi spiser. 

- å ha gjennomslag som samfunnsaktør 

Vi er synlige og tydelige der folk møtes og der beslutninger tas. Bygdekvinnelagets politiske 

plattform brukes aktivt i hele organisasjonen og vi blir hørt. 

- kvinnesolidaritet uten grenser 

Vi viser solidaritet i praksis både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi hjelper hverandre når 

det trengs. Vi kjemper for likeverd og likestilling. 
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Årsmøte 2019 

Marker Bygdekvinnelag var arrangør av årsmøtet i Østfold Bygdekvinnelag 9. mars 2019 på 

Bondestua i Marker. Leder i ØBK, Nadja Stumberg, ønsket vel møtt til årsmøteutsendingene. 

Årsmøtet hadde besøk av ØBU, Østfold 4H, ØBL, NBK og ordføreren i Marker.  

Barbro Kvaal, leder i Marker Bygdekvinnelag ønsket velkommen og fortalte at deres lag etter 

sammenslåingen mellom Rødenes og Øymark, nå har blitt et stort og slagkraftig lag.  

Ordfører i Marker, Kjersti Nythe Nilsen, holdt et innlegg om Marker kommune. Hun ble 

takket av Nadja Stumberg med gavepakning fra Askim Frukt og Bærpresseri. 

Nadja Stumberg holdt leders tale. Hun snakket bl.a om medlemskontingenten, midlene vi 

har fått fra Studieforbundet næring og samfunn etter nedleggelsen og muligheten 

lokallagene har for å søke om støtte hos ØBK. Agrol kortet ble kommentert, fylkesstyrets 

arbeid, forbrukermakt og miljø. Leder takket også alle de flotte lokallagene som skaper 

masse aktivitet og engasjement rundt i fylket.  

I generaldebatten var følgende temaer tatt opp: Bevissthet rundt miljøaspektet ved 

utsendelse av trykksaker i posten, bunadene til ØBK som etter hvert har blitt en omfattende 

bedrift, storfylket Viken, midlene fra Studieforbundet, differensiert kontingent, matsvinn og 

samarbeid med ØBU. 

Ellers var det vanlige årsmøtesaker som ble behandlet på årsmøtet. 

Valgkomiteens leder, Inger Synnøve Haugaard, leste opp valgkomiteens innstilling. Det var 

67 stemmeberettigede til stede da valget startet. Alle valg foregikk ved akklamasjon.  

Eli Glomsrud ønsket velkommen til årsmøtet 2020 på Hasle Menighetssenter. Nina Granum 

hilste fra Østfold 4H, Trude Hegle hilste fra ØBL og Ingrid Tofteberg hilste fra ØBU. Det ble 

takket for taler og engasjement. Styremedlem som gikk ut av styret fikk hustavle og nål. 

 

      

Årsmøte 2019 

i Marker. 

Jorun Henriksen, NBK 

og Nadja Stumberg ØBK. 
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GP ØKONOMI AS                                    

Os Allè 13 | NO-1777 HALDEN 

Sentralbord: +47 69 21 39 99  www.gp.no 

 

Smykkeskrin til din bunad, alt av tilbehør til 

Østfoldbunaden Løkendrakten får du kjøpt 

hos oss.  

 Besøk oss i Dronningens gate 4 i Moss.  

E-mail moss@norskflid.no, 

bunad.moss@norskflid.no, tlf 69255236 

 

Smykkeskrin til din bunad, alt av tilbehør til 

Østfoldbunaden Løkendrakten får du kjøpt 

hos oss.  

 Besøk oss i Dronningens gate 4 i Moss.  

E-mail moss@norskflid.no, 

bunad.moss@norskflid.no, tlf 69255236 

 

 

 

http://www.gp.no/
mailto:moss@norskflid.no
mailto:bunad.moss@norskflid.no
mailto:moss@norskflid.no
mailto:bunad.moss@norskflid.no
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Østfold Bygdekvinnelags styre 2019 

 

Leder   Nadja Stumberg   Idd og Enningdalen 

Nestleder  Anne Lovise Eriksen   Berg 

Kasserer  Audhild Fosser    Aremark 

Styremedlem  Anne Eva Bjerke   Ytre Hobøl 

Styremedlem  Nina Garder    Berg 

Styremedlem  Ragnhild Ryste    Glemmen 

Styremedlem  Anne-Merethe Karlsen   Svinndal   

Østfold Bondelag Aase Maren Hesleskaug   Eidsberg 

Østfold Bygdeungd.lag Oda Torgersbråten   Berg 

1.vara   Elisabeth Hjørnerød   Glemmen 

2.vara   Ida Marie Ruud Stemmedalen  Trømborg 

3.vara   Tone Tomt Holene   Skiptvet 

Komiteer, utsendinger m.v, valgt på årsmøtet  

Møteleder årsmøtet 2019:  Reidun Sørlie    Råde 
Vara:     Anna Grønnerød   Skjeberg 

Valgkomite 2019:   May Britt Bischof (leder)  Onsøy  

                                                                       June Granberg    Trømborg 

     Anne Paulshus    Ytre Hobøl 

Revisorer:    Ann-Mari Raakil   Borge  

     Bjørg Torgrimsby   Skjeberg 

Vara:     Anne Marie Solberg   Skiptvet 

 

 



 6 

 
 



 7 

Oppnevnt av fylkesstyret    
 
Arbeidsutvalg: Nadja Stumberg (leder), Anne Lovise Eriksen (nestleder) og 

Audhild Fosser (kasserer)  
Kasserer:  Audhild Fosser 
Sekretær:  Lisbeth Svendsby (ansatt) 
Hjemmesideansvarlig: Lisbeth Svendsby og Anne Eva Bjerke  
Facebookansvarlig: Nadja Stumberg og Anne Eva Bjerke 
 
Representasjon: 
Østfold Bondelag: Ragnhild Ryste   vara: Anne Lovise Eriksen 
Østfold Bygdeungd.l: Anne-Merethe Karlsen  vara: Anne Eva Bjerke   
  
 
Årsmøteutsendinger: 
Østfold Bondelag: Nadja Stumberg, Elisabeth Hjørnerød vara: Anne Lovise Eriksen  
  
Østf. Bygdeungd.lag: Anne-Merethe Karlsen vara: Audhild Fosser   
   Anne Eva Bjerke   
4H Østfold:  Anne Lovise Eriksen  vara: Nadja Stumberg 
Østf. Landbr.selskap: Audhild Fosser   
   Ida Marie Stemmedalen vara: Anne-Merethe Karlsen 
 
 
Nemnder, utvalg, komiteer: 
Skoleringskomite: Anne Lovise Eriksen, Anne Eva Bjerke, Nina Garder og Ragnhild Ryste 
Internasjonalt utvalg: Nadja Stumberg, Anne Lovise Eriksen 
Søknadskomite:  Audhild Fosser og Lisbeth Svendsby   
Bunadsnemnd: Anna Grønnerød (leder), Bjørg Jorud, Toril Weel Kristiansen, 

Turid Gilland, Anne-Merethe Karlsen er styrets representant 
 
 
Lokallagskontakter:  
Anne-Merethe Karlsen: Ytre Hobøl, Øvre Hobøl, Tomter, Høie og Kirkefjerdingen 
Nina Garder:  Agnalt, Skjeberg, Tune, Varteig, Glemmen 
Anne Eva Bjerke: Askim, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Trømborg 
Anne Lovise Eriksen: Idd og Enningdalen, Torpedal og Asak, Aremark, Berg 
Ragnhild Ryste: Rygge, Råde, Onsøy, Svinndal 
Elisabeth Hjørnerød: Borge, Rolvsøy, Torsnes, Heen 
Audhild Fosser: Marker, Hærland, Degernes, Rakkestad 

 
 
Annet:   
 
Æresmedlem ØBK: Inger Marie Krogh, Rødenes  
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Jubilerende lokallag i 2019:  

Hærland 85år, Tomter 90 år, Onsøy 95år, Rygge 95år, Råde 95år 

Representanter i NBK: 
Marit Gorseth er i valgkomiteen.  
 
Kontoret: 
Sekretær:  Lisbeth Høvik Svendsby, ansatt i 23% fast stilling fra 2018. 
Fylkeskontoret:  Ligger i Askim og har kontorfellesskap med Østfold Bondelag, 

Østfold Bygdeungdomslag, Landbrukstjenester Indre Østfold og Norsk 
Landbruksrådgiving. Indre Østfold kirkelige fellesråd har flyttet inn i 
samme lokaler som oss i 2019. Huset har derfor blitt bygget om i siste 
halvdel av 2019. Vi har bl.a fått nytt kjøkken og garderobe.   

Kontordag:   Tirsdager kl. 9:00 – 15.30, følger stort sett skolens ferier. 
Adresse/telefon: Løkenveien 4, 1811 Askim, tlf 947 98 834. 
E-post/hjemmeside: ostfold.nbk@bygdekvinnelaget.no, www.bygdekvinnelaget.no 
      

 

Kontakt med lokallagene 

Hvert enkelt medlem av fylkesstyret er kontaktperson for sine lag. Har lokallaget spørsmål 

eller trenger hjelp med noe, ta kontakt med din kontaktperson i styret. Fylkesstyret prøver 

også å sende en representant på årsmøte i lokallagene, så sant lokallaget ønsker besøk!  

 
Aremark ble kåret til årets lokallag 2019! De ble nominert av Torpedal og Asak 
bygdekvinnelag. Her representert ved f.v Berit Kristiansen Torpedal, Sissel N Bråthen 
Aremark og Nadja Stumberg ØBK. 

 

mailto:ostfold.nbk@bygdekvinnelaget.no
http://www.bygdekvinnelaget.no/
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Fylkesstyrets arbeid mars 2019-februar 2020 
 
Drift 
Fylkesstyret har hatt 7 styremøter, 2 AU-møter, 1 årsmøte, samt flere møter i 

skoleringskomiteen, valgkomiteen og bunadsnemda i perioden mars 2019 til januar 2020. 

Videre er det planlagt 1 styremøte og 1 AU-møte i februar 2020. Antall styremøter og AU-

møter kunne holdes lavt da enkelte saker ble avklart elektronisk (epost og facebookgruppe).  

Styret har vært representert i styret i Østfold Bondelag og i Østfold Bygdeungdomslag med 

møter ca. hver måned. Videre har ØBKs utsendinger deltatt på årsmøtene i Norges 

Bygdekvinnelag, Østfold Bondelag, Østfold Bygdeungdomslag, Østfold 4H og Østfold 

Landbruksselskap. 

Styremedlemmene har besøkt mange lokallagsårsmøter, andre møter, og deltatt på jubileer. 

Det ble sendt ut 2 lokallagsbrev (vårhilsen og julebrev), informasjon om ulike temaer og 

invitasjoner. I tillegg er det lagt ut mye informasjon på våre facebook- og hjemmesider. Siden 

sommer 2019 har ØBK også vært aktiv på sin nyopprettete Instagramkonto. 

ØBKs sekretær, Lisbeth Høvik Svendsby, jobber fortsatt i en 23%-stilling og gjør en fantastisk 

jobb. Utover et variert kontorarbeid fører hun regnskapet og utbetaler alle lønninger og 

godtgjørelser for fylkeslaget. Kasserer og sekretær har en god og tett dialog seg imellom og 

samarbeider på en veldig tilfredsstillende måte. 

Våre to bunader spiller en viktig rolle i vårt arbeid og flere saker ble behandlet i både 

bunadskomitéen og i fylkesstyret. I år har det vært utfordringer angående useriøse 

forhandlere og vi har bidratt finansielt til et søksmål sammen med vår sølvleverandør mot en 

av disse. Les mer om arbeidet med våre bunader i eget avsnitt. 

Arrangementer og aktiviteter 
I april deltok fylkeslederen på NBKs Fylkesledersamling i Oslo. En viktig samling for å bli 

bedre kjent både med sentralstyret og de andre fylkeslederne, men også de fast ansatte og 

prosjektlederne. Der ble bl.a. høringen rundt Regionreformen diskutert. Les mer om 

ledersamlingen i eget avsnitt. 

I april jobbet arbeidsutvalget aktivt med et høringsutkast for NBKs høring angående 

Regionreformen. Dette utkastet ble sendt til høring i lokallagene og vi mottok mange svar. 

Disse høringssvarene ble innbakt i ØBKs høringsutkast og oversendt NBK 15. mai. 

Lokallagene og ØBK var av samme oppfatning og ønsker ingen sammenslåing med andre 

fylkeslag.  

I juni var det duket for Østfoldmesterskap i Potetskrelling som ØBK avholdt på Østfold 

Bygdeungdomslags sommerstevne i Spydeberg. Vinneren kvalifiserte seg til NM i 

Potetskrelling som gikk av stabelen under arrangementet Midt i Matfatet på Hamar i 

september.  
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Oktober var preget av årsmøtene i lokallagene, samt NRKs TV-aksjon søndag 20. oktober.  

I mai ble det offisielt at ØBK er sentral partner for årets TV-aksjon i Østfold. TV-aksjonen gikk 

til «CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare 

områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme 

over egen kropp og få sin stemme hørt.» (www.blimed.no). Vi syntes at denne tematikken 

sammenfalt godt med våre arbeidsområder. Punktet om kvinnesolidaritet uten grenser er 

helt i tråd med tiltakene som CARE skulle benytte TV-aksjonsmidlene til. 

   
Ellen og Ragnhild fra Berg     Agnete og Marianne fra Marker 

I begynnelsen av november tok seks damer fra fylkesstyret turen til Trondheim for å delta på 

NBKs Inspirasjonsseminar. I tillegg til styremedlemmene deltok ØBKs sekretær samt fire 

vinnere fra lokallaga som ble trukket gjennom loddtrekning. Vi satset på felles togtur begge 

veier. Les mer om dette arrangementet i eget avsnitt. 

Styresamlingen i november ble avholdt på Folkvang i Skjeberg og ØBK sammen med Skjeberg 

Bygdekvinnelag kunne ønske velkommen over 80 tillitsvalgte. Kvelden var viet til NBKs 

Organisasjonsskole og skoleringskomiteen ga en oversiktlig og informativ innføring i alle 

delkapitlene. Dette ble et meget vellykket arrangement – se mer i eget avsnitt. 

Anne Eva Bjerke og Nadja Stumberg arrangerte 

uttak til NM i potetskrelling på ØBU sitt 

sommerstevne i Spydeberg i juni 2019. 

http://www.blimed.no/
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I månedsskiftet november/desember jobbet ØBK med NBKs høring angående Ny strategi 

2020-2026. Høringssvaret ble oversendt NBK 10. desember. 

Det har vært flere lagsjubileer i 2019. Noen jubilerer «i det stille», mens andre inviterer til 

storslått fest. Gratulerer masse til dere alle.  

I februar 2020 inviterer ØBK til Inspirasjonskvelden Helsa vår i Filadelfiakirken i Sarpsborg. 

Skoleringskomiteen har satt opp et flott program og vært i sving siden sensommeren. 

Mars: Årsmøte ØBK på Bondestua i Marker (Marker Bygdekvinnelag). AU-møte. 

April: Første styremøte i nyvalgt styre (Askim). Fylkesledersamling i Oslo. 

Mai: AU-møte og styremøte (Halden). Vårbrev til lokallagene. Høringssvar Regionreformen. 

Partner for årets NRK TV-aksjon. 

Juni: Styremøte (Svinndal). ØM i Potetskrelling. 

Juli + August: Ferie.  

September: Styremøte (Halden). 

Oktober: Årsmøter i lokallagene. Rygge Bygdekvinnelag 95 år med flott jubileumsfest. NRKs 

TV-aksjon.  

November: Styresamling i Skjeberg. Onsøy Bygdekvinnelag 95 år med flott jubileumsfest. 

Styremøte (på toget til Trondheim). NBKs Inspirasjonsseminar i Trondheim (Anne Eva, Anne 

Lovise, Audhild, Nadja og Ragnhild deltok).  

Desember: Styremøte med juleavslutning (Mysen). Julebrev til lokallagene. 

Januar: Styremøte med årsmøteforberedelser (Halden). 

Februar: Inspirasjonskveld. AU-møte. Styremøte med årsmøteforberedelser (Askim). 

Mars: Årsmøte i Varteig (Varteig Bygdekvinnelag). 

Fylkesledersamling i Oslo 26.-27. april 2019 

I slutten av april var det duket for den årlige fylkesledersamlingen i regi av NBK. Alle 

fylkesledere møtes en gang i året for å bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer og 

selvfølgelig lære noe nytt. 

Formiddagen på fredag var viet til det nye KvinnerUT-prosjektet Mestring og kompetanse. 

Prosjektleder Sosan Mollestad og sentralstyremedlem Marit Green Tymczuk presenterte det 

nye prosjektet og snakket om fylkeslagets rolle og muligheter. Etter lunsjen ønsket lederen i 

NBK, Ellen Krageberg velkommen til fylkesledersamlingen 2019. Både eksterne og interne 

foredragsholdere ga informasjon rundt og innblikk i forskjellige temaer: 

 Veslemøy Rue Barknes fra Gjensidigestiftelsen fortale om hva Gjensidigestiftelsen er 
opptatt av og hvilke muligheter det kan gi for NBK som organisasjon. 

 Den engasjerte lokalpolitikeren Kjerstin Lundgård snakket om sentralisering, 
velferdsutfordringer, beredskap, likestilling, skolemat, inkludering og fordelen av å 
bygge relasjoner med lokalpolitikerne for å nå frem med våre budskap. 
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 Ellen Krageberg og Ingrid Lamark (prosjektleder for Tradisjonsmatskolen) ga 
informasjon om videreføringen og utviklingen av Tradisjonsmatskolen samt 
implementeringen av UNESCO i organisasjonen. 

 Liv Grøtte og Unni Skadsem fra sentralstyret ga innblikk i arbeidsgruppen Politikk. 
Tema rundt hvordan vi kan bidra til å snu flyttestrømmen fra bygda, valg 2019 og 
Bygdekvinneprisen ble belyst. 

 Helle Berger, kommunikasjonsrådgiver i NBK, holdt et innlegg rundt 
kommunikasjonskanaler. 

 Grethe Brundtland og Jorun Henriksen fra sentralstyret refererte fra arbeidsgruppene 
Organisasjonsutvikling og Ung 30. De kom med mange tips rundt hvilke grep som 
foreslås og hva det vil bety for fylkeslagene. 

 Bente Kjile Pettersen og Randi Vallestad Rambjørg fra sentralstyret snakket om 
hvordan få fart på Organisasjonsskolen. 

 Cesilie Aurbakken, generalsekretær i NBK, fortalte om nytt og nyttig i 
Bygdekvinnelaget. 

 Grethe Brundtland presenterte Utviklingsfondet og vårt nye prosjektland Guatemala. 

 

Det ble også satt av tid for diskusjon rundt høringsarbeidet i fylkeslagene angående 

regionreformen og veien videre ved Ellen Krageberg. Videre fikk vi besøk av Marit Gorseth 

fra valgkomitéen i NBK som oppfordret forsamlingen til å sende inn forslag for styreverv 

sentralt. 

Tusen takk til NBK for to flotte og innholdsrike dager! Og tusen takk til alle deltagere for en 

flott lørdagskveld hos Markajentene i Sørkedalen. 
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Bunadene våre 

  

Bunadsnemda 

 

Bunadsnemda har hatt møter i februar, mai og september 2019.  Det er brukt mail og 

telefon ved løsning av diverse saker underveis og til kontoret med sekretær. Pr i dag har vi til 

sammen 9 forhandlere (se ovenfor.)Det er videre kommet to nye søkere om å bli forhandler 

av bunadene og av Løkensølvet. Dette vil bli gått nøye igjennom. 

Det er, etter søknad, gitt støtte til en lærling for 2. opplæringsår i søm for Løkendrakten hos 

Norsk Flid Husfliden Moss. Denne ble utbetalt i 2019. Moss har for tiden to lærlinger. 

Sarpsborg Bunadservice har en dame under opplæring gjennom NAV som de er veldig 

fornøyde med. Tæsselædden håndtverk og systue har en ung dame under opplæring. 

Dette året er det utdelt tre kursbevis til nye forhandlere etter fullført kurs i Smaalenenes 

mannsbunad. Nye vester til mannsbunaden er sydd opp til de aller første kundene på grunn 

av tidligere dårlig kvalitet på silkestoffet til vesten. 

 I løpet av høsten 2019 har alle forhandlerne hatt besøk av nemda for spørsmål, hjelp og til 

gjennomgang av sømprodukter. Det er alltid hyggelig å besøke disse, og vi har et godt og fint 

samarbeid.  

Østfoldbunaden Løkendrakten kan kjøpes ferdig 

eller som brodersett hos:  

*Norsk Flid Husfliden Moss tlf 69255236  

*C.W. Korterud As Mysen tlf 69892622 

*A. Larsen Husflid Ski tlf 64869060  

*Levende Landliv Onsøy Fredrikstad tlf 41449234 

*Husfliden Garn og Gaver As Fred.stad tlf 69311533  

*Bunadsloftet Inger Åsle Hartz Gressvik tlf 97079773 

*Husfliden Sarpsborg As tlf 69155558 

*Sarpsborg Bunadservice tlf 69155053 

*Tæsselædden håndverk & systue v/Ann Elisabeth   

Refsahl Torsnes tlf 41329147 

Smaalenenes Mannsbunad kan kjøpes hos:  

*C.W. Korterud As Mysen tlf 69892622 

*Bunadsloftet Inger Åsle Hartz Gressvik tlf 97079773 

*Levende Landliv Onsøy Fredrikstad, tlf 41449234        

*A. Larsen Husflid Ski,  tlf 64869060 

*Tæsselædden håndverk & systue v/Ann Elisabeth 

Refsahl Torsnes, tlf 41329147 
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På grunn av stor arbeidsmengde privat, uttrykte Bunadloftet på Gressvik ønske om å få legge 

produksjon av mannsbunaden på is inntil videre. Det er trykket opp nye bunadsbrosjyrer 

dette året med noen endringer. Disse ble delt ut under besøksrunden. 

Gullsmed Espeland har laget en vakker versjon av en brudekrone til Løkenbunaden, men den 

er ikke satt i produksjon. Espeland har dessuten ved hjelp av advokat fått stoppet en useriøs 

produsent/aktør i å lage vårt sølv, en omfattende sak vi har jobbet mye med denne høsten. 

Samme aktør lager t-shirts, kjoler og gensere med Løkenmønsteret. Ulike kunder med 

spørsmål til våre forhandlere prøver stadig å lage sine egne «Løkenbunader» varianter.  

Bunadnemda har dessuten deltatt med Løkendrakten under «Bunad dagen» i Ski  

(de har egen mannsbunad.) Nemda har også stilt ut alle bunadene på Smaalensmarken i 

Sarpsborg og hatt vakthold der. Øbk og bunadnemda ønsker mer informasjon og profilering 

av spesielt Smaalenenes mannsbunad. Vi ber alle lagene om å ta et tak her, helst på steder 

hvor mange kan se bunaden og framsnakke den! Råde Bk og Onsøy Bk har allerede benyttet 

dette. Det kan lånes bunader og materiell på kontoret. 

 
 

 

Bøker og T-skjorter 

 
Vi har et lite bok- og t-skjorte lager på kontoret, ta kontakt hvis dere ønsker å kjøpe noe. 

Bøkene selges for kr. 150,- og t-skjortene selges for kr 200,- 

-Drikke fra Østfold: 2 bøker igjen  

-Fra Oldemors kjøkken: 17 bøker igjen 

-T-skjorter: 15 stk igjen, nye t-skjorter i riktig størrelse kan bestilles! 
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Styresamling i Skjeberg 14.november 

 
 
Styresamlingen ble avholdt på Folkvang i Skjeberg med 86 deltakere tilstede. Samlingen 

startet med mat til alle deltakerne. I år ble det servert Bygg-Otto med kylling, salat og 

foccacia. Bygg som ingrediens fordi det er produktet som er blitt frontet i årets råvareaksjon. 

Kokken, Eivind Arnesen, presenterte maten for forsamlingen.  

Nina Garder og Anne Lovise Eriksen i ØBK hadde en dialog seg imellom hvor spørsmål om 

organisasjonen vår ble stilt og besvart. Anne Lovise Eriksen ønsket deretter velkommen og 

gikk gjennom programmet for kvelden. Anne Eva Bjerke leste formålsparagrafen. Fra 

Skjeberg Bygdekvinnelag hilste Reidun Mellby Hauge forsamlingen, og fortalte fra Skjeberg 

sin historie. Skjeberg er det eldste laget i landet og ble stiftet 2.april 1921. Det har i dag 67 

medlemmer.  

Organisasjonsskolen del 1-4 fikk en gjennomgang ved henholdsvis Anne Lovise Eriksen, 

Ragnhild Ryste og Audhild Fosser. 

Alexander Reed sang og spilte orgel for oss, det var en flott opplevelse. Etter en liten pause, 

startet hele forsamlingen opp igjen med bevegelsesdans etter RØRIS.  

Nina Garder tok deretter for seg Organisasjonsskolen del 5-6 og Anne Eva Bjerke tok for seg 

del 7-8. Deretter ble det delt ut arbeidsoppgaver ved alle bordene som deltakerne skulle 

jobbe med i 15 min. Dette var spørsmål relatert til Organisasjonsskolen. 

Kaffe og kaker ble servert i pausa, og da var Anne Paulshus fra valgkomiteen framme og 

oppfordret til å si JA hvis du ble spurt om styreverv. Hun oppfordret også til å komme med 

innspill til valgkomiteen i ØBK. 
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Styreleder Nadja Stumberg hilste forsamlingen, og hun synes det var spesielt hyggelig med 

mange nye styremedlemmer tilstede. Hun fortalte fra Inspirasjonsseminaret i Trondheim, og 

informerte om at NBK har fått 950 nye medlemmer hittil i år. Østfold ligger på 2.plass i antall 

nye medlemmer.  Skoleringskomiteen og kjøkkenkomiteen fikk blomster for innsatsen denne 

kvelden.  

Kvelden ble avsluttet med loddtrekning på inngangsloddet. 

 
Kjøkkengjengen som sørget for servering på styresamlingen 

 

 

Bygdekvinnelagets inspirasjonsseminar i Trondheim 8.-10. november 2019 

Fredag 8.november 
Leder i Norges Bygdekvinnelag, Ellen Krageberg ønsket velkommen til årets 
inspirasjonsseminar.  
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Anita Krohn Traaseth, næringsleder og forfatter sammen med Hans Olav Brenner, 
programleder i NRK, fortalte om «Kultur og næringsliv - et godt liv på bygda».  Begge to er 
kultur -og litteraturentusiaster. De har sammen kjøpt en gammel prestegård i Snertingdal 
som skal brukes til kulturelle formål. Brenner uttalte at bygdekvinnelag er som en tornado 
som bare kommer og får ting gjort. 
 
Karoline Sunde Storflor fikk «Bygdekvinneprisen - Kjerringa mot strømmen».  Karoline har 
blant annet åpnet Norges første gårdsutsalg med melkeautomat. Dette har vist seg å bli en 
stor suksess. 
 
Kvelden ble avrundet med en flott konsert av Sigrid Moldestad med band. Breimstausa har 
et sterkt fortellerhjerte og en egen evne til å berøre oss. Hun sang vakkert og trakterte fela 
bare helt fabelaktig.  
 
 
 
Lørdag 9. november  
Ellen Krageberg ønsket god morgen.  
   
Annechen Bahr Bugge, sosiolog og forsker ved Forbrukerforskningsinstituttet SIFO, OsloMet 
– Storbyuniversitetet. Hun har i en årrekke forsket på problemstillinger knyttet til mat- og 
spisevaner. Hun fortalte fra sin bok «Fattigmenn, tilslørte bondepiker og arme riddere" som 
er en matkulturell fortelling. Hun ga oss et innblikk i det norske kjøkkenets tilblivelse og 
utvikling og dermed også en forståelse av hvor vi har fått impulsene fra, hvilke perioder som 
har vært viktige i endringer av kostholdet vårt, og hvordan vi spiser i dag. 
 
Siri Heller, forfatter og agronom fortalte om «Forbrukermakt – hvem bestemmer?» Hun har 
skrevet bøkene «Handle rett» og "Matmakt på butikken", der hun ser på 
maktkonsentrasjonen i dagligvaremarkedet og hvordan våre valg i butikken er styrt fra 
inngangsdøra til kassa.   
 
Kari Frank, psykologspesialist hadde et flott innlegg om «Livsglede - frivillighet, mestring og 
lykkefølelse». Hun jobber daglig ved Norsk psykologforening, forebygging for barn og unge. 
Sammen med sin mann har de drevet Inn på tunet virksomhet, og skapt en kulturscene i den 
gamle gjødselkummen på gården. Frank har skrevet selvhjelpsbok "Du ser så godt ut" 
 
 
Årets lokallag ble Heddal Bygdekvinnelag. 
Jan Thomas Odegard, daglig leder i Utviklingsfondet fortalte om samarbeidet Norges 
Bygdekvinnelag og Utviklingsfondet har.  Han snakket om politikk, likestilling og 
urfolkskvinner i Guatemala.  
 
Tur 
Lørdags ettermiddag hadde Norges Bygdekvinnelag ordnet turer rundt om i Trondheim for 
dem som ønsket det. Her var det omvisning i Nidarosdomen, tur til Bakklandet og til Lian.   
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Hege Ramseng fra Bryggeriforeningen snakket litt om historien til ølet. Vi fikk smake på øl fra 
kvinnelige produsenter. 
 
Den flotte lørdagen ble avsluttet med en nydelig festmiddag og det hele ble avrundet med 
gruppen Igor Dunderovic med fettere med sin blanding av norsk folkemusikk og Balkan-pop.  
 
Søndag 10. november 
Cecilie Aurbakken, generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag ønsket god morgen.  
   
Anne Sverdrup - Thygeson, professor i bevaringsbiologi ved NMBU har forsket på insekter i 
mange år. Hun fortalte fra sin bok "Insektenes planet" som beskriver de rare, nyttige og 
fascinerende insektene vi ikke kan leve uten. Dette foredraget ga oss ny innsikt om hvorfor vi 
bør ta vare på disse snedige skapningene.   
 
Jorun Henriksen, Styremedlem i Norges Bygdekvinnelag hadde et innlegg om "Hvordan få 
med flere?" Hun ga Bygdekvinner gode impulser og ideer.   
   
Det hele ble avsluttet med et gripende møte med forfatter og journalist Shazia Majid som 
fortalte om sin bok "Ut av skyggene" Den lange veien mot likestilling for innvandrerkvinner.  
Shazia Majid er født i Norge og oppvokst i Oslo. Hun er datter av pakistanske 
arbeidsinnvandrere som kom til Norge på begynnelsen av 70 tallet. En gripende fortelling om 
hennes mor som kommer til et fremmed land hvor det på 70-tallet ikke var vanlig med 
obligatorisk norsk kurs.  
 
 

 

Deltakerne på Inspirasjonsseminaret i Trondheim 
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Lokallagene 
 

Sammendrag av arbeidet i lokallagene 

Sammendraget er utarbeidet på grunnlag av rapportskjemaer fra lokallagene etter deres 

årsmøter høsten 2019. 30 av 31 lag har sendt inn skjemaer denne gangen. Tusen takk for en 

flott innsats! 

Østfold Bygdekvinnelag hadde 31 lokallag per 31.12.2019.  

Ifølge NBKs medlemsregister hadde ØBK 1124 betalende medlemmer og 171 flere 

registrerte medlemmer (se side 22). 29 av de 30 lagene har rapportert til sammen 177 

styremøter og 238 møter og arrangementer i løpet av arbeidsåret. Temaene på møtene og 

aktivitetene er både allsidige og mangfoldige. Her finner vi bl.a.: loppemarked, 

Gjellestadskipet, bygg, TV-aksjonen, ulovlig spredning av nakenbilder, juletrefest, skogstur, 

kakepynting, sankthansfeiring, laging av blodklubb, hyggekveld med quiz, Guatemala, 

familiedag og hyggemøte på sykehjemmet, juleverksted, redesign og søm av klær, 

honningproduksjon, bedriftsbesøk, norsk ull, beredskap i hjemmet og mye mer.   

Kurs og studieringer 
Det ble avholdt 34 kurs og studieringer. 10 av disse ble meldt inn til Studieforbundet Næring 

og Samfunn. Tema på kursene var bl.a. følgende: takkebakst, aktivitetskvelder med strikking, 

sying m.m., hakketeknikk, matkurs, veving, kvistbruk, spinnekurs og meksikansk fletting.  

KvinnerUT 
KvinnerUT-prosjektet fortsatte i 2019 og 9 lag hadde det på agendaen sin.  

Sosan Asgari Mollestad var på besøk hos lagene i Fredrikstad, og det ble arrangert et felles 

møte med foreningen Kurdish Women Rights. Det ble invitert til skogstur, og hos noen av 

lagene sto matlaging sammen med innvandrerkvinner på programmet. Der ble det snakket 

om bl.a. turmat fra hele verden og eksotiske smaker på kjøkkenet, men også om livet i 

hjemlandet. 

Råvareaksjonen Norsk Bygg og Verdens matvaredag 2019 
Råvareaksjonen Norsk Bygg startet opp i 2019. 10 lag hadde arrangement med norsk bygg på 

agendaen. Det ble servert forskjellige retter med bygg, avholdt matkurs, og noen fikk besøk 

av en lokal byggdistributør. I løpet av sommeren og på Verdens matavaredag 2019 delte 

mange av lokallagene ut poser med smaksprøver av norsk bygg, eller hadde laget 

smaksprøver selv. 

Tradisjonsmatskolen 
I forbindelse med Tradisjonsmatskolen har 14 lag arrangert forskjellige kurs. Her finner vi 

bl.a. kurs om lefser og flatbrød på takke, julepålegg, bruk av jordskokk, matkurs for 

innvandrerdamer og ungdom, suppekurs, bygg, fårikålkurs for skolebarn, sveler, kortreist og 

årstidtilgjengelige matretter, samt et besøk hos Askim Frukt- og Bærpresseri. 
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Guatemala 
Også NBKs nye prosjektland Guatemala skapte engasjement i lokallagene og 7 lag hadde 

arrangement i forbindelse med det. Et lag inviterte til Guatemalsk aften med foredrag og 

lysbilder, andre lag hadde viet et av sine medlemsmøter til temaet. Noen fikk til og med 

besøk av to kvinner fra Guatemala som bor i nærområdet, som holdt foredrag, svarte på 

spørsmål og hadde med håndlagde produkter laget av mayakvinner som ble auksjonert bort 

på julemøtet. 

Andre aktiviteter 
Lokallagene i Østfold er virkelig noen arbeidsjern. Ved siden av møter, kurs, aksjoner og 

prosjekter så er mange lag med på andre aktiviteter i tillegg til den «vanlige drifta».  

Det bakes kaker til kirkekaffen og kirkene pyntes til høsttakkegudstjeneste.  

Det gis strikkeundervisning på barneskolen, og det stekes vafler og lages julekaker på 

aldershjemmet. I tillegg er man medarrangør på arrangement i forbindelse med den 

internasjonale kvinnedagen. Strikkecafé brukes til å strikke hundrevis(!) av babytepper, luer, 

sokker og kluter som leveres til fødeavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes. 

Bygdekvinner deltar på arrangement i egen kommune, har temadag rundt selvmord, og er 

opptatt av innbyggermøter om klima og matsvinn. De stiller også når Bygdeungdomslaget 

eller 4H trenger hjelp. Videre er de synlige i barnehagene og på skolene der de arrangerer 

aktivtetsdager, eller lager julemiddagen. Det bakes flatbrød, brød i bakerovn, det stekes 

lefser og lages mat til forskjellige arrangementer i bygda. Bygdekvinner jobber også godt 

sammen med andre organisasjoner og aktører i nærmiljøet, som Frivilligsentralen, 

Husflidslaget, Bondelaget, Røde Kors, 4H – bare for å nevne noen. Listene over arrangement 

og samarbeidspartnere kunne fortsatt i det uendelige, men plassen her er dessverre 

begrenset. Være stolte av dere selv– kjære lokallaga våre! Dere gjør en utrolig jobb! 

Verving 
16 lag har gjennomført vervetiltak. Noen lag har reist rundt, har lagt invitasjoner og 

informasjon i postkasser, eller tatt direkte kontakt. Andre har brukt plakater, brosjyrer og 

facebook for å komme i kontakt med mulige nye medlemmer. Mange har også vervet på 

diverse arrangementer og framsnakket Bygdekvinnelaget på f.eks. matbutikkene i bygda ved 

å dele ut frukt. Sosiale medier nevnes av mange for å profilere laget, samt at beachflagget, 

roll-up og Bygdekvinner-t-skjorter brukes på arrangement ute.  

Medier 
Lagene har hatt over 58 medieoppslag. 7 lag har benyttet seg av NBK sine forslag til 

leserinnlegg. De fleste lagene bruker sosiale medier (25 lag bruker facebook og 2 av disse 

bruker Instagram i tillegg), hjemmesider (13 lag) og medlemsskriv (19 lag) for å synliggjøre og 

markedsføre arrangementer. 12 lag bruker plakater i tillegg. 
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Samarbeidende organisasjoner 
 
Østfold Bondelag 

Østfold Bygdekvinnelag har en representant i Østfold Bondelag (ØB) sitt styre. 

ØB er en organisasjon som samler og representerer de lokale bondelagene i Østfold. 

Bondelaget representerer hele spekteret innen landbruket. Skog, korn og andre vekster, 

dyrehold, myrer og vannveier, og må håndtere og informere om alle lover, regler og avtaler 

for dette. ØB har dyktige og engasjerte medlemmer, som jobber utrettelig for å fremme 

landbrukets interesser og saker både lokalt, ved møter med og opplæring av lokallagsledere, 

og sentralt til Norges Bondelag, ved innspill til landbruksforhandlinger og en rekke høringer. 

ØB er opptatt av ren mat, godt dyrehold og bærekraftig drift. Især dyrevelferd har hatt stort 

fokus siste år. ØB er også opptatt av å se utover egne grenser, og har i år hatt en studietur til 

Nordmøre og Romsdal, for å se hvilke utfordringer og forutsetninger landbruket der har. Og 

det har vært samarbeidsmøter med de andre laga i Viken. 

 
Østfold Bygdeungdomslag 

Østfold Bygdekvinnelag har en representant i fylkestyret til Østfold Bygdeungdomslag(ØBU.) 
Som de fleste samfunnsengasjerte ungdommer i Norge og verden forøvrig, var et av 
satningsområdene i 2019 klima og miljø og da spesielt plast, mat og forbruk. I forkant av 
høstens lokal og fylkestingvalg ble det også jobbet aktivt for at ungdommen skulle bruke 
stemmeretten sin. 
 
Det arrangeres og organiseres ulike tevlinger, kurs, turer, BU trimmen og fester gjennom hele 
året. Tradisjonelle tevlinger og kurs som viderfører kunnskap, men de fornyer seg også med 
nye tema og aktiviteter. Bygdeungdommen er veldig dyktige på organisering og 
gjennomføring av sine aktiviteter. Gjennom vervekampanjer ønsker også de seg flere 
medlemmer. 
 
Det ble høsten 2019 gjennomført organisasjonsopplæring og skolering av tillitsvalgte fra de 
15 lokallagene i Østfold. Dette gjør at styremedlemmer blir bedre kjent med organisasjonen 
og hvilke oppgaver de ulike styremedlemmen har. 
 
Bygdeungdomslaget i Østfold jobber aktivt for ungdom og for bygdesamfunnet. Visjonen er å 
være best på levende bygder og det gjøres med engasjement, felleskap, kreativitet og 
tradisjon. Bygdeungdommene og bygdekvinnene har mange felles mål og verdier, og vi ser 
det som positivt at vi kan være representert i hverandres styrer. 
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Medlemstall for lokallagene i Østfold Bygdekvinnelag 
  

      
2019 2019 

 Lag 2014 2015 2016 2017 2018 registrerte betalende Vevstue 

Agnalt 15 24 24 26 23 21 17 x 

Aremark 40 42 48 50 50 57 48 x 

Askim 49 50 55 54 46 46 39 x 

Berg 83 73 75 69 72 67 64 
 Borge 24 22 28 35 34 30 27 
 Degernes 41 41 43 44 41 39 32 
 Glemmen 19 18 19 20 21 22 21 
 Heen 21 20 19 20 21 25 21 
 Hærland 33 32 30 31 29 28 27 
 Høie og Kirkefjerdingen 22 15 16 15 15 15 15 
 Idd og Enningdalen 37 36 34 34 36 36 32 
 Marker 

    
51 49 44 x 

Onsøy 64 60 67 63 55 56 52 x 

Rakkestad 48 50 53 53 53 57 44 x 

Rolvsøy 44 41 39 40 42 41 39 
 Rygge  44 43 43 58 66 74 62 x 

Råde 52 46 47 45 44 61 47 x 

Skiptvet 72 63 69 70 63 79 70 x 

Skjeberg 71 70 71 72 71 68 68 x 

Spydeberg 59 54 57 70 66 70 57 x 

Svinndal 27 24 27 27 30 30 27 x 

Tenor 10 4 10 10 2 2 0 
 Tomter 35 38 42 42 34 29 26 x 

Torpedal og Asak 35 36 36 38 41 45 37 x 

Torsnes 35 36 38 37 34 31 26 
 Trøgstad 42 43 45 50 46 48 39 x 

Trømborg 28 29 31 29 28 31 27 
 Tune 19 17 20 21 22 21 20 x 

Varteig 34 33 34 33 34 33 30 x 

Ytre Hobøl 26 25 26 28 30 37 31 x 

Øvre Hobøl 37 35 37 36 33 35 35 
 

         Medlemmer i alt: 1166 1120 1183 1220 1233 1283 1124 
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Lokallagsledere / kontaktpersoner 2019/2020         

        

Agnalt Anne Kjersti Agnalt 93802598 hen-agna@online.no 

Aremark Sissel Nilsen Bråthen 48272897 Sissel.nilsen64@outlook.com 

Askim Jorunn Altenborn 48151501 jorunnaltenborn@gmail.com 

Berg Ragnhild Løberg Stordahl 91568350 ragnhild@rsagro.no 

Borge Mona Porsmyr 41650975 terjpo@online.no 

Degernes Eldbjørg Heller Nylende 90647865 eldbjorg.heller@gmail.com 

Glemmen Ragnhild Ryste 99588223 rryste@gmail.com 

Heen Ragnhild Heller 99396641 ragnhild@heller.no 

Hærland Inger Pilhaug Homstvedt 95899525 ingerhomstvedt@hotmail.com 

Høie og Kirkefjerdingen Ragnhild Riseng 41650537 rbriseng@gmail.com 

Idd og Enningdalen Gro Lileng Skottene 41426672 grosko@halden.net 

Marker Barbro Kvaal 90823951 Ba-e-kv@online.no 

Onsøy Sonja Stene Armstrong 93086432 ladydc@online.no 

Rakkestad Borghild Grav Strekerud 97952162 borghildgs@hotmail.com 

Rolvsøy Bente Johansen 91164653 bente.helen.johansen@gmail.com 

Rygge  Eva Kubberød Utne 95751840 andr-ut@online.no 

    

Råde Toril Weel Kristiansen 48280332 torilwk@hotmail.com 

Skiptvet Beate Hovin 92829886 bare.beate@yahoo.no 

Skjeberg Ingerid Nybøle 93882815 ingeridnybole@hotmail.com 

Spydeberg Liv Ragni Skinnes Kjos 48206517 ja-magnu@online.no 

Svinndal Tove Henden Løken 90510937 tovehendenl@hotmail.com 

    Tomter Ellen Bisseberg Brødholt 48120047 har-br@online.no 

Torpedal og Asak Berit Kristiansen 90138156 aspekas@halden.net 

Torsnes Edel Kjelsås 90192992 Edel-kje@online.no 

Trøgstad Tone Bjørnstad 92834199 tonebjoernstad@hotmail.com 

Trømborg June Granberg 41469567 granbergjune@gmail.com 

Tune Åse Næss 95799686 aaseness@live.no 

Varteig Eli Glomsrud 91581686 eli@glomsrud.no 

Ytre Hobøl Marit Hoff Lund 91573390 marit.hoff.lund@gmail.com 

Øvre Hobøl Irene Grimsby 48204274 irene@grimsby.no 
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Resultatregnskap  2019     2019 2018 

10 Drift 3910 Tilskudd,refusjon   -43092 -33066 

  3940 Kontingent   -83620 -83225 

  5000 Lønn, sekretær   87927 87156 

  5020 Avsetn.feriep   10551 10459 

  5400 Arb.giver avg.   12398 12289 

  5401 Arb.avg., feriepenger   1488 1475 

  5900 Gave til ansatte       

  6300 Husleie   2000 2000 

  6551 Datautstyr (hardware)     11922 

  6552 Datautstyr (software)       

  6790 Hjemmeside/tjenester   3000 1500 

  6800 Kontorrek.   666 692 

  6810 Tripletex dataprogram   3668 4616 

  6820 Beachflagg/rollup   1151 2702 

  6900 Telefon   2300 4041 

  6940 Porto   580 864 

  7100 Kjøring-sekr   2415 2345 

  7140 Andre billetter   60 60 

  7420 Gaver   3600 4540 

  7700 
utlegg, andre 
møtekostnader   283 490 

  7720 Verving   3233 500 

  7770 Gebyr   574 650 

  7791 Annen kostnad     -1 

  8050 Renter   -18597 -17958 

    Sum   -9415 14051 

11 Styret 3910 
Reiseutjamning årsmøte 
NBK     -4833 

  5330 Møtegodtgj.   84500 125600 

  6901 Ref kontorutgifter,styret   28000 25000 

  7100 Kjøring styremedlemmer   19434 32380 

  7142 Andre billetter     19657 

  7430 premie Tradisjonsmat     4701 

  7700 
Utlegg, andre 
møtekostnader   8160 19550 

    Sum   140094 222055 

22 Årsmøtet 3140 Annonser   -15000 -11000 

  5330 Møtegodtgj    7200 10200 

  6300 Husleie   4000 4000 

  6820 Trykk   7050 10225 

  6940 Porto   252 540 

  7100 Kjøring   3882 3265 

  6860 Møtekost.   23480 23834 

  7142 Andre billetter     160 

  7430 Gaver   2715 6703 

    Sum   33579 47927 
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27 Markeder 5320 Møtegodtgj.       

  7100 Kjøring       

  7220 Utlegg       

  7225 Verving       

  7720 Støtte verving       

    Sum       

32 Skolering 3130 Kursbetaling   -11700 -105525 

  5330 Møtegodtgj.   10200 11000 

  6300 Husleie   4500 31350 

  6860 Møte, kurs   28358   

  6940 Porto     170 

  7100 Kjøring   1866 4008 

  7142 Andre billetter       

  7700 Møtekost.   19069 63578 

  7314 Profilannonser     2669 

  7430 Gaver     732 

  7791 Annen kostnad       

    Sum   52293 7982 

37 Handelsvarer 3100 Salg       

  3200 Salgsinntekt   -14700 -2250 

  4300 
Innkjøp av varer for 
videresalg   10890 6930 

  4590 Beholdningsendring   825 -3300 

  6940 Porto       

    Sum   -2985 1380 

40 Bunad 3200 Salgsinntekt     -88688 

  3520 Provisjon sølv   -275645 -272980 

  3530 Provisjon bunad   -34665 -35260 

  3910 Tilskudd/refusjon     -2500 

  4590 Beholdningsendring     30000 

  5330 Møtegodtgjørelse   18700 18500 

  6300 Husleie     600 

  6726 Honorar juridisk bistand   5188   

  6820 Påtegn/kopi       

  6901 Ref. nemdleder   3000 3000 

  6940 Porto   174   

  7100 Kjøring   7451 7757 

  7142 Bom, billett   90 490 

  7226 Mannsbunad kostnad   9112   

  7314 Annonser   17375 37389 

  7320 PR og reklame   13750   

  7500 Forsikring   2843 3084 

  7700 Utlegg, møtekostnad   1078 3098 

    Sum   -231549 -295510 

    Overskudd/Underskudd   -17982 -2115 
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