
Buskerud Bygdekvinnelag 

 

Referat fra digitalt styremøte på Zoom 7. april 2021 fra kl. 12.30 – 14.25 

Pålogget:  Sølvi Jødal, Frøydis Løkensgard, Aud Teigen Gjerde, Karen Marie Aaberg Aas og 

Eva Daler.  Tonje Myre hadde meldt forfall.  Valgnemndas to medlemmer og kasserer var 

invitert til møtet, men møtte ikke. 

Sølvi ønsket velkommen til digitalt styremøte. 

Sak 64/20:  Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsorden:  Godkjent 

Sak 65/20: Godkjenning av referat fra digitalt styremøte 24. mars 2021:  Referat godkjent 

Sak 29/20: Årsmøte 17. april 2021: 

Årsmelding 2020 . Gjennomgang fra side 1 til baksiden:  Vi gjennomgikk alle punktene på 

dagsorden. Alle punktene er ferdige, bortsett fra hilsen fra Sigdal-ordfører.  (Denne kom rett 

etter avsluttet styremøte).  Aud legger årsmeldingen ut på nettet.  Den sendes ikke i posten.  

Eva får et papireksemplar (med farger) til å sette inn i lagets sekretærperm fra Sølvi.  Sølvi 

sender e-post til alle lokallagslederne med lenke til årsmeldingen, ber lokallagslederne 

distribuere den til sine medlemmer. 

Dokumenter som sendes ut til påmeldte delegater 10. april: 

Lenke til årsmeldingen 

Program 

Påmeldte delegater – liste med e-postadresser og mobilnummer.  Eva ajourfører og sender 

styret. 

Valgnemndas innstilling.  Mangler siden med honorarer/godtgjørelser.  Sølvi kontakter Trine. 

Trine har opprop før valget.  Vi har ikke eget tellekorps i år 

Budsjettforslaget 

Innkomne saker:  Innspill fra Hovet bygdekvinnelag om for høy kontingent.  Legges fram på 

årsmøtet med spørsmål om det skal lages resolusjon slik som resultatet ble etter Nordre 

Modums innspill til årsmøtet 2020. 

Fullmakter:  se sak 29/20 i referat fra 24.3:  Sølvi har vært i kontakt med NBK.    Styret 

vedtok følgende:  Alle delegater som er med på årsmøtet har stemmerett. 

 

Sak 66/20: Budsjett sett i forhold til arbeidsplan:  Følgende post bør inn i budsjettet for 

2021:  Abonnement dataprogram kr 4.000.  Sølvi ringer Åse og ber henne føre på dette.  I 

denne posten ligger abonnement på Zoom, som styret vedtok å bestille, jfr sak 63/20 i 

styremøte 24.3.  Aud hadde bestilt dette til i dag, kostnad litt under 2.000 kr.  I tillegg er det 

behov for abonnement på Adobe for å omforme Word-dokumenter til Pdf-filer og redigere 

Pdf-filer.  Kostnad litt i overkant av 2.000 kr. 

Det er ikke ført opp noe beløp i budsjettet på Organisasjonskurs.  Vi lar dette stå slik, da 

budsjettet er gjort opp med et overskudd på ca. 32.000 kr.   Budsjettet skal ikke inn i 

årsmeldingen.  



Sak 30/20: Tradisjonsmatskolen:  Sølvi informerte om digitalt lunsjmøte 9. april kl. 13.  

Styremedlemmer melder seg på selv via lenke fra NBK 25. mars fra Sølvi til styret. 

Sak 35/20: Studieforbundet kultur og tradisjon: Inviterer til årsmøte 5. mai 2021.  Info 

fra Sølvi til styret 25. mars.  Eva interessert i å delta.  Styremedlemmer melder seg på selv via 

lenke i innkallingen. 

Sak 49/20: Kaffe og inkludering.  NBK inviterer til digitalt fagtreff 7. april kl. 18 på Zoom.  

Info fra Sølvi til styret 27. mars.  Ingen påmeldte fra styret til dette. 

Sak 63/20: E-post 18. mars 2021 fra Norderhov bygdekvinnelag v/Else Hval.  Eva sendte 

denne til alle i styret.  Det fremgår ikke tydelig av henvendelsen om den ønskes tatt opp på 

årsmøtet.  Etter en kort meningsutveksling vedtok styret at dette var en for stor og 

komplisert sak å ta opp på så kort varsel på årsmøtet.  Eva gir tilbakemelding til Norderhov 

v/Else Hval om at den ikke blir behandlet på årsmøtet, men at den blir tatt opp av det nye 

styret etter årsmøtet. 

Orienteringssaker: 

Distriktsledermøte 19. mai kl 18 på Zoom.  Mer info kommer senere.  Styremedlemmer 

melder seg på selv. 

Et lite overskudd fra gavekonto overføres til Buskerud bygdekvinnelags brukskonto. 

Etter årsmøtet 17. april er avsluttet, fortsetter styret med en kort briefing. 

Nytt styremøte:  Etter prøveårsmøtet 12. april 2021 kl. 18, tar vi et kort styremøte fra ca. kl. 

19.00. 

 

Møtet avsluttet kl. 14.25.  

         Eva Daler, sekretær 

 

 

 

 


