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Buskerud Bygdekvinnelags årsmøte 

På Jakt- og fiskesenteret, Thon Hotell i Flå 

18. – 19. mars 2022 

 

 

 

60 bygdekvinner/delegater fra Buskerud var samlet fredag og lørdag til årsmøtet.  Etter to år 

med digitale årsmøter, var vi alle svært glade over å kunne møtes igjen ansikt til ansikt! 

Fredag 18. mars 2022  

Deltakerne registrerte seg og sjekket inn etter hvert som de ankom.  Fordi selve hotellet 

skulle motta opp til 200 flyktninger fra Ukraina i løpet av helgen, var hele arrangementet 

vårt lagt til Jakt- og Fiskesenteret.   

Programmet startet kl. 15.00.  Tonje Myre fra distriktsstyret ønsket velkommen på vegne av 

de arrangerende lagene i sone A:  Ål, Votndalen, Leveld, Torpo, Dagali, Hol, Hovet, Hemsedal 

og Nes. Alle fikk så en omvisning på Jakt- og Fiskesenteret.  Deretter ble det servert kaffe og 

rundstykker, og vi fikk en flott minikonsert av fire elever fra Nesbyen og Flå kulturskole og to 

av deres lærere.  Som takk for konserten hadde de i forkant fått et måltid på den lokale 

«Mækker’n» 

Kl. 17.00 ønsket distriktsleder Aud Teigen Gjerde velkommen og ga deretter ordet til leder 

Jorun Henriksen i Norges Bygdekvinnelag.  Hun holdt en inspirerende og oppfordrende tale, 

hvor hun sterkt understreket verdien av det fellesskapet vi får i bygdekvinnelagene.  Jorun 

Henriksen fremhevet også viktigheten av at bygdekvinnene og lagene er synlige i 

lokalmiljøene.  Som takk overrakte Aud Teigen Gjerde en spesialdekorert flaske med 

kirsebærlikør. 

Deretter hilste ordfører Merete Høntorp Gandrud fra Flå årsmøtet.  Hun understreket at Flå 

kommune var både stolte og glade over at Buskerud Bygdekvinnelag hadde valgt å legge 

årsmøtet sitt til kommunen hennes.  Hun fortalte også litt om de utfordringene kommunen 

akkurat i disse dager hadde fått med flyktninger fra Ukraina, og hvordan de forsøkte å løse 

disse.  Tonje Myre overrakte henne en vakker pute som takk. 

Om kvelden var det festmiddag med nydelig tre retters middag.  Før maten underholdt Tre 

Musikanter fra Nesbyen med feiende musikk, både sjømannsvalser og andre sanger.  Til 

musikantene vanket det også spesialdekorerte flasker.   Inger Margrethe Medhus ledet 

bordsetet.  Under middagen hadde leder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa, en hilsen til 

årsmøtet.  Etter middagen var det kaffe og kaker i peisestua, og praten gikk livlig til langt 

utpå kvelden. 
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Lørdag 19. mars 2022  

Etter at leder Aud Teigen Gjerde hadde åpnet årsmøtet kl. 08.30 og ønsket velkommen, sang 

vi Bygdekvinnelagssangen. 

 

Deretter fulgte soneleders 5 minutter:  Tre representanter ga korte sammendrag av sine lags 

aktiviteter i året som var gått.  For alle gjaldt at korona-pandemien hadde satt sitt preg på 

aktivitetsnivået, men mange lag hadde likevel gjennomført en lang rekke ulike 

arrangementer, ikke minst utendørs. 

Sone A:  Soneleder Tonje Myre:  Lagenes aktiviteter er omtalt i Årsmeldingen 

Sone B:  Soneleder Karen-Marie Aas 

Sone C:  Soneleder Anne Britt Jellum 

Sone D:  Soneleder Eva Daler 

Sone E og F:  Soneleder Frøydis Løkensgard hadde dessverre sykdomsforfall, så Eva Daler 

leste opp oversendt info fra henne.  I tillegg tilføyde Mette Rustand fra Lier litt fra sone F. 

Aud Teigen Gjerde fulgte så med Leders tale til årsmøte.   

Talen finner du ved å følge denne lenken:  

https://bygdekvinnelaget.no/distriktslag/buskerud-bygdekvinnelag/nyheter/leders-tale 

Deretter talte leder i Norges Bygdekvinnelag, Jorun Henriksen, til årsmøtet.  Hun takket Aud 

for en fin tale, og presenterte seg selv:  Kommer fra Frogn i Akershus, driver med 

kornproduksjon og blomstrende potteplanter i veksthus.  Hun har vært medlem i 

bygdekvinnelaget i mange år, inspirert av ivrige bygdekvinner i sin slekt, bl.a. mor og 

bestemødre.  Bygdekvinnelaget er en inkluderende organisasjon, med positive, stødige og 

jordnære kvinner, for hvem barna, nærmiljøet og bygda er  viktige. 

Videre nevnte hun hjelpefondet og hjelpetelefonen for juridisk bistand. Sistnevnte er nylig 

redigert og «pusset opp», og til denne telefonen kan man nå ringe også om man ganske 

enkelt har behov for å snakke med et medmenneske.  Informasjon om denne ligger på NBK’s 

nettside. 

Norges Bygdekvinnelag har også lagt ut et telefonnummer for pengegaver. Nå er det 

særdeles viktig å være medmennesker for flyktninger som kommer til bygda vår. 

Jorun Henriksen roste Årsmeldingen vi har utarbeidet og understreket at både 

distriktslagene og lokallagslederne er svært viktige for Norges Bygdekvinnelag.  De utgjør en 

forlenget arm ut til alle medlemmene. 

Hun kom også inn på økonomien, og hvor vesentlig den er.  Det har dessverre blitt en god 

del færre medlemmer i løpet av pandemi-årene, og dette forplanter seg rett inn i planlagte 

og ønskede aktiviteter. I NBK jobber de med å snu hver krone.  Verving er derfor viktigere 

enn noen gang.  Det er laget en ny vervebrosjyre, som ligger på nettsiden.  I tillegg kan 

lagene på henvendelse få tilsendt ferdigtrykket brosjyre.  Husk at det er halv kontingent for 

medlemmer under 30 år!  Det kan være en god idé å gi bort et eksemplar av bladet 

Bygdekvinner til noen som kunne tenkes å være interessert i å bli medlem.  Hvis hvert 

https://bygdekvinnelaget.no/distriktslag/buskerud-bygdekvinnelag/nyheter/leders-tale
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medlem vervet ett nytt medlem, ja da…! 

Til slutt takket hun for all jobben som gjøres i distriktslag og lokallagene. 

Deretter overlot Aud ordet til dagens møteleder, Sølvi Jødal, som takket for å få være med.  

Hun kommer inn som vara, da den valgte møtelederen var forhindret fra å komme. 

Opprop av delegater vil bli gjort i forbindelse med Sak 8:  Valg. 

 

Sak 1: Godkjenning av årsmøteinnkalling og saksliste.  Ingen kommentarer. 

Vedtak:  Årsmøteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

Sak 2: Valg av to delegater til å skrive under protokollen. 

Vedtak:  Kristin Baalerud fra Svene Bygdekvinnelag og Gro Rundbråten fra Øst-Modum 

Bygdekvinnelag ble enstemmig valgt. 

 

Sak 3:  Godkjenning av styrets årsberetning.     

 Møteleder spurte om årsmøtet ønsket at hun leste årsberetningen for 2021.  Årsmøtet fant 

ikke dette nødvendig.  Det ble påpekt en feil:  Øst-Modum Bygdekvinnelag var 75 år i 2022, 

ikke 90 år.  Videre har informasjonssiden på siste side i Årsmeldingen feil mobilnummer på 

leder.  Riktig nummer er:  90757490.  I mobilnummer til lokallagsleder Monica Vinsvold i 

Nedre Eiker er det falt ut et 5-tall som siste siffer.  Liten aktivitet i Hemsedals-laget har gjort 

at laget ikke har egen omtale i Årsmeldingen 2021. 

Vedtak:  Styrets årsberetning for 2021 ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 4: Godkjenning av revidert regnskap.     

Kasserer Åse Skagnæs gikk gjennom regnskapet.  I posten Annen kontorkostnad ligger 

kostnad for dataverktøyet Zoom.  Under Møtekostnader er også utgiftsført deltakerutgifter 

for to styremedlemmer på NBK’s Inspirasjonsseminar i november.   

Else Marie Thorud fra Bingen Bygdekvinnelag kommenterte at det ikke var registrert Inntekt 

bunad i regnskapet.  Hun opplyste om at Husfliden skal ha solgt mange Nedre Buskerud-

bunader og oppfordret styret til å ta kontakt med Husfliden og GøjTøy. Tonje Myre opplyste 

om at Frøydis Løkensgard er hovedansvarlig, men dessverre ikke til stede.  Imidlertid blir 

produksjon av sølvet til bunaden videreført.  Dessuten har Norsk Flid i Hønefoss flere 

produsenter av bunaden, og det er stor etterspørsel der.  Sølvi oppfordret til å ta kontakt 

med styret v/Frøydis og Tonje.   

Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr. 612,97.  Regnskapet er revidert, og Åse 

har med seg kopier av signert regnskap. 

Vedtak:  Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 5: Innkommet sak fra Nordre Modum Bygdekvinnelag.    

Møteleder leste opp saken, som dreier seg om hvilke dager årsmøtet skal legges til.  Det kom 

flere innlegg fra salen, både for og imot.  Legges årsmøtet til lørdag/søndag, vil det 

«blokkere» hele helgen, og yrkesaktive må da velge bort familien.  Hvis vi beholder 

fredag/lørdag, kan man eventuelt starte noe senere på fredag, for å gi yrkesaktive mulighet 
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for å delta fra start. Det ble også framsatt forslag om å ta saken med tilbake til lokallagene 

for videre diskusjon.  

  

Jorun Henriksen påpekte at saken må behandles og stemmes over på årsmøtet, fordi den er 

fremmet som sak.  På forespørsel fra Sølvi Jødal om noen forlangte skriftlig avstemming, var 

svaret nei.  Det ble stemt ved håndsopprekking over følgende forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag vedtar at framtidige årsmøter arrangeres på lørdag og 

søndag, slik det legges til rette for deltagelse av både yrkesaktive og pensjonerte utsendinger 

til årsmøtet. 

5 delegater stemte for.  Ved kontraopptelling stemte 47 mot.  Forslaget falt.  

 

Sak 6: Godkjenning av årshjulet  (tidligere arbeidsplan).   

På årsmøtet i 2021 ble styret utfordret på at Arbeidsplanen var mest visjonær og lite 

konkret.  Styret har derfor utarbeidet et Årshjul, som vi bruker aktivt og oppdaterer 

fortløpende.  Dette erstatter den tidligere Arbeidsplan.  Kommentarene fra årsmøtet var 

positive:  Årshjulet er et greit, oversiktlig og målbart verktøy.  Tilsvarende kan være en idé 

for lokallagene. 

Vedtak:  Årshjulet ble enstemmig godkjent. 

 

Sølvi Jødal ga så ordet til Marit Wergeland Skarra, som er vara i valgnemnda.  Trine Slotfeldt 

hadde måttet melde forfall. 

 

Sak 7: Opprop av stemmeberettigede.   

Oppropet viste at det var 56 stemmeberettigede til stede. 

 

Sak 8: Valg.    

Det var skriftlig valg på leder.  Tellekorps:  Anne Marie Henriksen og Inger Margrethe 

Medhus.  Aud Teigen Gjerde ble gjenvalgt med 56 stemmer.   Øvrige valg skjedde ved 

akklamasjon.  På valg av møteleder kom det benkeforslag på Sølvi Jødal som møteleder også 

neste år, og Hanne Strøm som vara. Dette ble vedtatt.   

 

Sittende styre forlot salen under behandling av honorarer og godtgjørelser til styret.  

  
Valgresultat:   Se neste side 
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BUSKERUD BYGDEKVINNELAGS ÅRSMØTE 18-19 MARS 2022 
VALGNEMDAS FORSLAG 

 
 

 
Styret: 

Årsmøtet 2021 Årsmøtet 2022   
Valgresultat: 

Leder 1 år  Aud Teigen Gjerde 
  

Aud Teigen Gjerde 

Styremedlemmer 2 år    

Sone A Hallingdal Tonje Myre A Ikke på valg 

Sone B  Numedal Karen Marie Aas  Gjenvalg 

Sone C Sigdal/Modum Anne Britt Jellum Ikke på valg 

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 ? 
 

Nestleder 1 år – velges blant 
styremedlemmene 

Frøydis Løkensgard E 
 

Gjenvalg for 1 år 
 

Vararepresentant til styret 
 2 år: 

  

1. vararepresentant Kristin Baalerud B Gjenvalg 
 

2.  vararepresentant Ranveig Solumshengslet 
C, 
  

Gjenvalg 

3.  vararepresentant Mette Rustand F,  
  

Gjenvalg 

Revisorer 1 år: Ragnhild Aasand C,  Gjenvalg 

 Hanne Strøm F,   Gjenvalg 

Valgnemnd: Trine Slotfeldt, 
Eli K S Wittusen F 
 

1 år igjen 
Torgunn Huso 

Varamedlemmer Torgunn Huso A 
Marit W Skarra 

 
Marit W Skarra E 

 Møteleder 
Vara møteleder 

 Hanne Strøm F 
Sølvi Jødal 

Sølvi Jødal     D  
Hanne Strøm     F 
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Forslaget til honorarer og godtgjøring  
 
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. 
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 
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Etter valget bemerket valgleder at det fortsatt mangler ett medlem i valgnemnda. Siden Marit 

Wergeland Skarra og Trine Slotfeldt er fra samme sone, bør dette være en representant fra en annen 

sone.  Siden ingen var villig til å bli den tredje, fortsetter derfor ordningen med to representanter (fra 

A og E) samt et varamedlem (fra E) i valgnemnda. 

Møteleder takket Marit Skarra for ryddig og godt gjennomført valg. 

 

Sak 9: Godkjenning av budsjett 

Åse gjennomgikk budsjettet, som er basert på regnskapstallene for 2021.  Budsjettet er gjort opp 

med et underskudd på kr. 20.515.  Etter overføring fra Lang-Lang-Rekke-kontoen på til sammen 

20.000 kr, blir resultatet -515 kr. 

Vedtak:  Budsjettet for 2022 ble enstemmig godkjent. 

 

Alle oppsatte årsmøtesaker var nå gjennomgått.  Årsmøtet lå foran tidsskjema, og møteleder foreslo 

at vi begynte på generaldebatten før lunsj og fortsetter eventuelt etterpå. 

 

Generaldebatt: 

 

Mette Rustand håpet at vi både klarte å beholde medlemmer og verve nye. Viktig at lagene er 

oppmerksomme på at de kan søke midler både fra NKB og Studieforbundet til ulike aktiviteter.  Så 

håpet hun også at politikerne innser hvordan bøndene nå sliter. 

Solveig Aas hadde en bønn til NBK.  Selv om vi er partipolitisk uavhengige, mottar vi valgpakker med 

tydelig innhold om hva hvert enkelt parti står for. 

Jorun Henriksen: Vi ønsker å «trykke» på de politikerne som mener det samme som oss, uansett 

hvilket parti de hører til. Dette fordi vi ønsker å få fram det som er til beste for bygda/byen. 

Karen Juvet ønsker et bedre system i medlemsregisteret for betaling.  Et medlem som ikke betaler, 

blir likevel stående i registeret. 

Jorun Henriksen:  NBK følger med.  Etter to års manglende kontingent blir medlem tatt ut, men først 

blir det tatt kontakt pr telefon. 

Marit Stevning har opplevd at medlem som ikke har betalt, har blitt stående i tre år, da har ikke NKS’s 

rutiner fungert. 

Inger Margrethe Medhus:  Hadde bedre oversikt da kasserer i lokallaget sto for innkassering av 

kontingent.  Det var aldri noe problem. 

Birgit Midtgård:  Ønsker ikke å gå tilbake til gammel ordning.  Følte tidvis det kunne være ubehagelig 

å purre på medlemmer en kjenner godt.  Bedre med innkreving sentralt.  

Maria Bramsen:   Lag et infoskriv på ukrainsk om hva bygdekvinnelaget er og står for.  Ikke på 

engelsk, da mange av flyktningene ikke snakker det språket.   

Mette Rustand:  Et veldig godt forslag. Vi må innse at mange vil bli her lenge.   Kan være dyrt for 

ukrainere å være med. Invitere med på gratis møter?  Lempeligere kontingent?  Transport?  

Samarbeid med andre organisasjoner?  

Solveig Aas:  For å kunne arbeide frivillig med mottaksarbeid må man ha politiattest. 

Solveig Kongsrud:  Medlemssystemet fungerer godt.  Studieforbundet vi tilhører, er veldig bra.  

Savner kontaktopplysninger om styret på nettsiden til Buskerud Bygdekvinnelag. 

Aud Teigen Gjerde:  På nettsiden vår finnes et nytt valg:  Dokumenter.  Der ligger bl.a. Årshjul, 

styreinformasjon, retningslinjer m.m. 

Amalie Kvam:  kulturleder i Buskerud Bygdeungdomslag takket for å ha blitt så godt mottatt.  
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Bygdeungdomslaget arbeider for levende bygder i hele landet, og for å gi ungdommer på bygda alle 

muligheter.  I distriktet er det nå 8 lag.  Lagene gir et variert aktivitetstilbud, de har bl.a.  tevlinger i 

alt fra bløtkakebaking, swing, bruk av motorsag til traktor.  Bygdeungdomslaget har et ønske om at vi 

i bygdekvinnelaget og de kan hjelpe hverandre til å ivareta våre tradisjoner og skape et fellesskap 

mellom generasjonene.  Sammen kan vi skape fremtidens bygdekvinner!  Et ønske om at lokallagene 

i bygdekvinnelaget tar kontakt med lokallag i Bygdeungdomslaget. 

Birgit Midtgård:  Laget har hatt et prosjekt Bruk av ville vekster.  Utarbeidet en kalender for høsting 

og bruk av ville vekster året rundt.  Dette førte til nye medlemmer. 

Jorun Henriksen:  Utrolig viktig å få med yngre medlemmer.  De vil ha informasjon og bærekraftige 

prosjekter, ikke syklubb.  Lokallaget bør tenke på når møtene er:  tidspunkt og dager.  Ikke legg møter 

midt i leggetiden for barna.  Må ikke ha møter hver måned.  Kunnskap, dyrking, redesign, dette er 

noe som fenger de unge. 

Gro Rundbråten:  Frivillighet i f t Ukraina:  Viktig å ha i bakhodet at mange tjener penger på dette.  

Vær observant på hvem som inviterer inn til frivillighet.  Kanskje har bygdekvinnelag mulighet for å 

tjene noe selv? 

Sigrid Hals, æresmedlem:  Takket for innbydelsen.  Hun ble medlem i laget i 1960, for 62 år siden.  La 

oss framsnakke bygdekvinnelaget i alle fora.  Fortell gjerne til barnebarna.  Om de ikke synes så 

interessert nå, så får de dette likevel med seg. 

Skulle ønsket at det hadde vært fremmet en resolusjon om matberedskap. 

Oppfordret til å lese Bygdekvinner grundig, gjerne flere ganger, alltid noe nytt å finne da.  Avsluttet 

med å lese et dikt av Herman Wildenvey. 

Sølvi Jødal takket alle deltakerne i generaldebatten og oppfordret til å arbeide i laget for 

matberedskap i hjemmet.  Oppsummering av debatten viste at 20 hadde hatt ordet, enten som 

innlegg eller replikk. 

Etter lunsj takket Jorun Henriksen for årsmøtet, gratulerte Aud Teigen Gjerde med gjenvalg og takket 

resten av styret for å si «ja» og delta i det flotte fellesskapet.  Ønsket alle lokallagene lykke til med 

arbeidet. 

Aud takket Sølvi Jødal for møteledelsen og takket for tilliten hun hadde fått fra årsmøtet.  Ønsket vel 

hjem til alle. 

Helt til slutt var det utdeling av de 40 gevinstene i lotteriet.  

Røyse, den 21.03.2022        Eva Daler, sekretær 

Lampeland, den 28.3.2022 Vikersund, den 29/3-22 




