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Buskerud bygdekvinnelags årsmøte 2021 

Årsmøtet ble avholdt digitalt på Zoom lørdag 17. april 2021 fra kl. 13.00 til kl. 15.40.  Pålogging var 

mulig fra kl. 12.00.  Påmeldt til møtet var 37 delegater fra 22 lag.  Ved utsendelse av årsmøte-

dokumentene ble det gitt informasjon til delegatene om at alle valgte delegater som deltok på 

årsmøtet hadde stemmerett. 

Totalt innregistrert:  36 delegater fra 21 lag.  I tillegg deltok:  Jan-Erland Asbjørnhus fra Buskerud 

bygdeungdomslag samt leder Jorun Henriksen fra Norges bygdekvinnelag.  Videre 6 medlemmer fra 

styret i Buskerud bygdekvinnelag, kasserer Åse Skagnæs og Trine Slotfeldt, leder av valgnemnda. 

Leder Sølvi Jødal åpnet møtet kl.  13.00 og ønsket alle velkommen.  Hun foretok opprop av 

utsendingene.  Deretter sang vi Bygdekvinnelagssangen.  Da verken den valgte møtelederen eller 

hennes vararepresentant kunne stille på årsmøtet, var Sølvi Jødal derfor møteleder. 

Før årsmøtesakene holdt Sølvi Jødal leders tale. 

Deretter fulgte årsmøtesaker med følgende vedtak: 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste/program:  Solveig Kongsrud, Nordre Modum, 

kommenterte at sakspapirene til årsmøtet kom for sent til at lokallagene kunne få gjennomgått og 

diskutert disse før årsmøtet.  Burde vært sendt ut 14 dager tidligere.  Dette bør styret ha tanke for 

neste år.  Gerd L. Brunsvold, Torpo, støttet dette.  Aud T. Gjerde, distriktsstyret, kommenterte at én 

grunn til sen utsendelse var at noen av innleggene til Årsmeldingen kom inn lenge etter den oppsatte 

fristen.  Det ble da uttalt at Årsmeldingen var mindre viktig her.  Vedtak:  Innkalling og saksliste 

/program ble godkjent. 

Sak 2: Valg av referent:   Eva Daler var foreslått.  Vedtak:  Hun ble enstemmig valgt. 

Sak 3: Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen:  Marielle Adriaanse, Flesberg, og Gerd 

Ljønes Brunsvold, Torpo, var foreslått.  Else Hval, Norderhov,  vara.  Vedtak:   Disse ble enstemmig  

valgt. 

Sak 4: Valg av tellekorps:  Styret hadde diskutert dette på forhånd og vedtatt at dette punktet faller 

bort.  Det vil bli foretatt ny opptelling umiddelbart før valget.  Vedtak:  Enstemmig godkjent. 

Etter 10 minutters pause fortsatte årsmøtet: 

Sak 5: Godkjenning av styrets årsmelding.  Årsmeldingen var blitt sendt ut elektronisk til alle 

medlemmene på forhånd og ligger også på nettsidene til Buskerud bygdekvinnelag.  Den ble derfor 

ikke lest opp under møtet.  Sølvi Jødal åpnet for kommentarer.  Det framkom ingen kommentarer. 

Vedtak:  Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 

Sak 6: Godkjenning av revidert regnskap:  Kasserer Åse Skagnæs gjennomgikk regnskapet, som er 

gjort opp med et overskudd på kr 50.221.   Møtene i 2020 har i stor grad vært digitale, og utgifter til 

møtegodtgjørelse derfor adskillig mindre. På spørsmål fra Inger Margrethe Medhus, Hol, om honorar 

ved slik møter, svarte kasserer at det var utbetalt honorar med 100 kr pr påbegynt time, slik det ble 

vedtatt på  årsmøtet i fjor.  Utbetaling er blitt foretatt etter mottatte timelister.  For øvrig ingen flere 

spørsmål til regnskapet. 

Balansen:  Kasserer gjorde greie for Leverandørgjeld kr 20.000.  Dette er for mye utbetalt i 

kontingent fra Norges bygdekvinnelag i 2020.  Beløpet er blitt tilbakebetalt i mars/april.  Dette vil 

fremkomme i neste års regnskap.  På spørsmål fra Gro Rundbråten i Øst-Modum om Ringerikskonto, 

opplyste kasserer at dette er en egen sparekonto (med litt høyere rente).  Kasserer Åse Skagnæs 
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opplyste så om at regnskapet er revidert og undertegnet. 

Vedtak:  Resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent. 

Leder hadde tidligere i møtet spurt delegatene om det var i orden å bytte om på sak 7 og sak 8 i 

sakslisten. 

Sak 8: Godkjenning av budsjettforslag:   Kasserer gjennomgikk dette.  Budsjettet er gjort opp med 

et overskudd på kr 27.920.  Anne Marie Henriksen, Hole, gjorde oppmerksom  på at kontingenten nå 

er kr 695, ikke 680.  Kasserer vil rette opp dette.  Turid Helen Tronbøl, Nordre Modum, etterlyste 

reaksjon på lagets kommentar til handlingsplan/budsjett sendt 16. april.  Årsmøtet ble derfor enig 

om å vente med å godkjenne budsjettet til etter at Arbeidsplanen var blitt behandlet.  (se etter sak 7) 

Sak 7: Godkjenning av revidert arbeidsplan 2021 – 2022:    Nordre Modum var ikke uenig i 

Arbeidsplanen, men så den mer som en visjon.  I deres forslag inngikk ytterligere 2 punkter i planen.  

Det ble deretter en meningsutveksling om hvorvidt Arbeidsplanen kunne endres av Årsmøtet og 

tidspunkt for når endringsforslag skulle fremmes.  Det ble konkludert med at årsmøtet kunne ta 

Arbeidsplanen til etterretning og samtidig åpne for at styret vurderer de to forslagene fra N. Modum:  

1)  I løpet av 2021 arrangere minst et inspirasjonsseminar og 2) lage en mer aktivitetsbasert 

handlingsplan for 2022, jf e-post fra laget 16. april 2021. 

Vedtak:  Arbeidsplanen 2021-2022 godkjennes med tilføyelser utarbeidet av styret med grunnlag i 

innspillet fra Nordre Modum Bygdekvinnelag.   

Sak 8: Godkjenning av budsjettforslag:  Årsmøtet ønsket å sette av kr 10.000 til organisasjonskurs 

(inspirasjonsseminar).  Budsjettet vil da få et resultat på kr. 17.905.  Kasserer korrigerer budsjettet og 

sender dette til styret umiddelbart. 

Vedtak:  Endret budsjettforslag enstemmig godkjent. 

Sak 9: Valg:  Leder av valgnemnda, Trine Slotfeldt, ledet valget og foretok først opprop.  Det var 42 

stemmeberettigede.  Deretter gikk hun gjennom forslaget fra valgnemnda. 

Vedtak:  Alle valg ble enstemmig vedtatt og med følgende resultat: 

 
Styret: 

Årsmøtet 2020  Årsmøtet 2021    
Valgresultat: 

Distriktsleder 1 år  Sølvi Jødal 
  

 Aud Teigen 
Gjerde 

Styremedlemmer 2 år     

Sone A Hallingdal Tonje Myre A  Gjenvalg 

Sone B  Numedal Karen Marie Aas   Ikke på valg 

Sone C Sigdal/Modum Aud Teigen Gjerde  Anne Britt Jellum 
E 

Sone D Ringerike Eva Daler D  Gjenvalg for 1 år 
  

Sone E Kongsberg/Eiker Frøydis Løkensgard 
E 

 Gjenvalg for 1 år 

Sone F 
Hurum/Lier/Røyken 

Frøydis Løkensgard 
E 

 Ingen 
 

Nestleder 1 år – velges 
blant styremedlemmene 

Frøydis Løkensgard 
E 
 

 Gjenvalgt for 1 år 
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Vararepresentant til 
styret    2 år: 

   

1. vararepresentant Kristin Baalerud B  Ikke på valg 
 

2.  vararepresentant Ranveig 
Solumshengslet C, 
  

 Ikke på valg 

3.  vararepresentant Mette Rustand F,  
  

 Ikke på valg 

Revisorer 1 år: Ragnhild Aasand C,   Gjenvalg 

 Hanne Strøm F,    Gjenvalg 

Valgnemnd: Trine Slotfeldt, 
Eli K S Wittusen F 
 

 Gjenvalg 
1 år igjen 

Varamedlemmer Torgunn Huso A 
Anne Marie 
Henriksen D 

 Gjenvalg 
Marit W Skarra E 

 Møteleder 
Vara møteleder 

 Hanne Strøm F 
Haldis Prestmoen B 

 Gjenvalg   
Sølvi Jødal 

 
Deretter gikk Trine Slotfeldt gjennom honorarutbetalingene.  Nemnda hadde ingen 
endringer i gjeldende honorarer, og disse ble derfor vedtatt videreført fra 2020. 
Vedtak:  Følgende forslag til honorarer og godtgjøring ble enstemmig vedtatt: 
 
HONORARUTBETALINGER TIL STYRET og TILLITVALGTE 
HONORARER: 
Leder:    kr. 15.000 pr. år 
Sekretær:   kr.   5.000  pr. år 
IKT-ansvarlig   kr.   5.000  pr. år 
Øvrige styremedlemmer: kr.   1.000 pr. år 
MØTEGODTGJØRING:  
Leder: 
kr. 500 pr. møte for alle typer møter i alle soner. 
 
MØTEGODTGJØRING:  
Alle øvrige styremedlemmer:   
kr. 500 pr. styremøte     
Kr. 500 for representasjonsmøter i BBK, unntatt møter i egen og/eller tildelt sone 
Vararepresentanter som representerer et styremedlem som har forfall: 
Samme som øvrige styremedlemmer 
Styreseminar over flere dager: kr. 500 pr. dag 
Digitale møter og telefonmøter: Det betales kr. 100,- for hver påbegynt time 
 
KJØREGODTGJØRING: 
Utbetales etter statens skattefrie satser, p.t. kr. 3,50 pr. km.  Passasjertillegg kr. 1,- pr. 
km. 
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Leder, styremedlemmer og evt. vararepresentant får utbetalt reisegodtgjøring fra 
BBK til styremøter, sonemøter, jubileer og møter der flere lag er samlet.  Ved 
representasjon i Buskerud Bondelag skal styret i BBK godkjenne dette i forkant. 
Ved representasjon på møter i lokallag betaler det enkelte lag reisegodtgjørelsen.  
Dersom et lag får hjelp fra IT-ansvarlig, for eksempel undervisning i sosiale 
medier, betaler det aktuelle laget reisegodtgjøring. 
ÅRSMØTEUTGIFTER: 
Leder og styremedlemmer:   
Buskerud Bygdekvinnelag dekker alle årsmøteutgifter på Dag 1 og Dag 2 av årsmøtet.  
Kjøregodtgjøring utbetales etter gjeldende satser (se ovenfor) 
Vararepresentanter til styret 
Hvis styret er fulltallig, må lokallag(ene) dekke alle årsmøteutgiftene 
Årsmøteleder: 
Buskerud Bygdekvinnelag dekker alle årsmøteutgifter på begge dager samt 
kjøregodtgjøring 
Leder av valgnemnda: 
Buskerud Bygdekvinnelag dekker alle årsmøteutgifter på begge dager samt 
kjøregodtgjøring 
Øvrige medlemmer og varamedlem i valgnemnda: 
Buskerud Bygdekvinnelag betaler lunsj på Dag 2. Alle andre årsmøteutgifter dekkes av 
lokallaget.  
 
Leder takket Trine Slotfeldt og valgnemnda for en godt utført jobb. 
 
Sak 10:       Innkomne saker:  Leder leste opp sak fra Hovet bygdekvinnelag om kontingenten, som 
oppleves som forholdsvis dyr.  Flere av delegatene var enige i at kontingenten er høy, og at den kan 
gjøre det vanskeligere å verve nye medlemmer.   Fordelingsnøkkelen er også et tilbakevendende 
tema.  Denne saken er langt på vei lik den resolusjonen fra Nordre Modum som ble sendt til 
Landsmøtet i 2020, men som da kom inn for sent.  Den vil bli sendt inn på nytt til Landsmøtet i 2022. 
Saken fra Hovet kan fremmes som sak eller resolusjon av styret og sendes Landsmøtet.  Jorun 
Henriksen uttalte at sak så vel som resolusjon blir behandlet på lik linje i sentralstyret.  Hun ønsket 
ikke blande seg inn i diskusjonen, men gjorde oppmerksom på at det er NBK’s høyeste organ, 
Landsmøtet, som har bestemt at kontingenten skal indeksreguleres hvert 2. år. 
Vedtak: Styret utarbeider en resolusjon eller sak på grunnlag av innkommen sak fra Hovet 
bygdekvinnelag og fremmer denne til NBK’s Landsmøte i 2022.  Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 11: Kort spørsmålsrunde: Ingen spørsmål ble stillet.   
 
Oppsummering og avslutning: 
Inger Margrethe Medhus, Hol, overrakte avtroppende leder Sølvi Jødal symbolske blomster fra seg, 
sitt lokallag og alle lokallagene rundt omkring.  Takket også øvrige styremedlemmer. 
Til slutt kom leder i Norges bygdekvinnelag, Jorun Henriksen, med en hilsen til årsmøtet.  Hun roste 
bygdekvinnelagene for å snu det negative til noe positivt i et utfordrende år og ha tilegnet seg god 
digital kunnskap.  Det er et nyttig verktøy der hvor avstandene er store.  Hun takket bygdekvinnene 
for å holde liv i bygda. 
Videre informerte hun om at NBK arbeider med ny logo, som lanseres i juni.  Gikk deretter gjennom 
de viktigste målområdene NBK arbeider med. 
Til slutt takket hun for et strukturert og godt gjennomført årsmøte,  
Nestleder Frøydis Løkensgard leste opp styrets takk til Sølvi.  Den er trykket i årsmeldingen. 
Sølvi takket for de gode ordene og ønsket Aud Teigen Gjerde lykke til som ny leder.  Aud takket så for 
tilliten og håpet på et godt samarbeid i styret og med lagene i Buskerud. 
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Sølvi avsluttet med en hilsen fra æresmedlem Sigrid Hals: Diktet «Jeg velger meg april» av 
Bjørnstjerne Bjørnson. 
 
Møtet avsluttet kl. 15.40. 
 
 
 
_________________________________  ____________________________ 
Marielle Adriaanse (sign)     Gerd Ljønes Brunsvold (sign) 
 
 

 


