
Buskerud bygdekvinnelag 

 

Referat fra digitalt styremøte på Zoom 8. mars 2021 fra kl. 12.00 – 14.20 

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

Tonje Myre og Eva Daler.  Styret var fulltallig. 

Sølvi ønsket velkommen til digitalt styremøte. 

Sak 56/20: Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsorden:  Godkjent 

Sak 57/20: Godkjenning av referat fra digitalt styremøte 8.2.2021.   Referat godkjent. 

Sak 29/20 Årsmøte 17. april 2021  

Årsmelding 2020:   Som presentasjonsbilde av styret bruker vi bilde fra seminaret i høst. 

Årsmeldingen blir lagt ut på nettet og kan lastes ned, leses eller skrives ut, som i fjor. 

Styrets årsberetning:  siste frist for Aud er 20. mars.   

Hilsen fra ordførerne:  Aud har fått 1, mangler 1.  

Omtale av lokallag i sone C:  noen mangler fortsatt.   

Annonser:  det er kommet inn noen, adskillig færre enn i fjor (2.000 – 3.000 ca).   

Regnskap:  foreløpig ikke mottatt fra Åse.   

Arbeidsplan 2021/2022 er klar.  I neste styremøte tar vi opp arbeidsplanen sett i forhold til 

budsjettet. 

 Møteleder for årsmøtet blir Sølvi.  Vi informerer i starten av møtet.  Aud vil ta seg av 

dokumentene og vise disse etter hvert som det er aktuelt.  Sølvi har kun bestilt dato for 

brukertilgang Zoom.  Sølvi og Aud må ha brukertilgang.  Aud kontakter NBK for 

møteoppsettet.   

Program:  Tonje har vært med på digitalt årsmøte i Bygdeungdomslaget.  De hadde startet 

med en sang, og dette var en veldig trivelig opptakt til møtet.  Vi gjør også dette.  Sangen vil 

da bli lagt ut som et dokument.   

Påmeldingsliste:  så langt har kun 7 lag meldt seg på.  Siden fristen er 20. mars, går vi ikke ut 

med noen påminnelse riktig ennå.  Erfaringsmessig melder mange seg på i siste liten. 

Loddbøker 5 stk.  A:  Tonje, B:  Sølvi,  C:  Aud,  D:  Eva,  E:  Frøydis,  F:  Frøydis henter denne  

Gevinster:  Pr i dag har Sølvi fått inn 1600 kr (8 lag har betalt)  4 lag har levert gevinster.  

Sølvi kontakter Åse, ber henne sjekke lagets konto i fall noen har betalt inn til denne.  Eva 

sender ut epost til lokallagslederne med påminnelse. 

Valgkomitéens innstilling:  Sølvi har ikke hørt noe fra dem.  De har frist til 3. april. 

6. april:  sende ut evt. påminnelse om påmelding til årsmøtet.  Eva gjør dette. 

9. april:  Sølvi sender ut årsmøtepapirene til påmeldte delegater. 

Sak 58/20:  Orienteringssaker 

«Grave etter gull» om bruk av bygg i matlaging.  Eva hadde redigert tilsendt manus og sendt 

dette til de andre i styret.  Vi prøver å få det inn i lokalaviser (Ringerikes Blad og 

Laagendalsposten bruker å være positive) 

Leserinnlegg 8. mars om Guatemala:  Karen-Marie har forfattet artikkel og sendt 

Laagendalsposten.  Aud legger den ut på nett. 



9 distriktslag har søkt om og fått innvilget støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon til 

aktiviteter i 2021. 

NBK ønsker å spille inn til årets jordbruksforhandlinger:  Behovet for bedre velferdsordninger 

for kvinner i landbruket  Økt bruk av bygg i mat 

Distriktsledersamling 2021:  NBK’s samling var planlagt 24—25. april.  Er nå flyttet til august 

2021. 

Årets lokallag 2020:  Kun 1 forslag kommet inn så langt.  Dette  er fra Hol bygdekvinnelag, og 

styret var enig i at det var et meget godt forslag. Vil bli videresendt fra oss hvis vi ikke får 

flere søknader. 

Resolusjon til NBK fra årsmøtet 2020:  Sølvi sender inn denne på nytt med tanke på neste 

landsmøte.  Den kom til NBK etter fristen for landsmøtet i 2020. 

Blomsterteppet er nå tatt ned fra Ringerike sykehus pga oppussing.  Eva vil få dette etter 

hvert.  Ta med i Årsmeldingen at teppet ønsker nytt hjem og har noen forslag til hvor? Hvor 

har det hengt tidligere.  Frøydis sender Aud bilde av teppet.  Eva tar mål.  Tas opp på 

årsmøtet om noen har forslag. 

Høring om bygdemiljøpakker 2.3.2021:  Sølvi deltok på Teams og skrev et oppsummerende 

referat.  Sølvi tar dette inn i styrets årsberetning. 

Sak 59/20: Diverse:  Tonje refererte fra årsmøtet i Bygdeungdomslaget med 23 

delegater.  Varte fra 9.45 til 14.00.  Lokallagene fortalte om året som var gått samt planer for 

kommende år.  Et interessant møte.  Tonje hadde stemmerett. 

Info fra Aud:  når hun legger ut stoff på hjemmesiden vår, lenkes dette også til Facebook. 

Sølvi og Aud tar et prøvemøte for å vise dokumenter. 

Nytt styremøte:  onsdag 24. mars kl. 12.30. 

Møtet ble avsluttet kl. 14.20. 

 

         Eva Daler, sekretær 

 

 

  

 

 

 


