
 

Buskerud bygdekvinnelag  
 

Referat fra digitalt styremøte 8. oktober 2021 kl. 10.00 – 11.40 på Zoom. 

Pålogget:  Aud Teigen Gjerde, Frøydis Løkensgard, Tonje Myre, Anne Britt Jellum, Karen-Marie 

Aaberg Aas og Eva Daler.  Styret var fulltallig. 

Sak 36/21: Godkjenning av innkalling og saksliste:       Godkjent 

Sak 37/21: Godkjenning av referat fra styremøte 20. september 2021:       Godkjent 

Sak 38/21: Orienteringssaker: 

Aud har mottatt fra NBK og videresendt til styret:  1) Høring på §5b i NBK’s vedtekter om tidspunkt 

for gjennomføring av årsmøte i lokallaget.  2)  Innspill til arbeidet med ny regjeringsplattform.  3) 

Innspill til oppfølging av Matsystemtoppmøtet.  Vi ble enig om å ta opp disse tre sakene på neste 

styremøte i november.  Det blir mandag 22. november kl. 11.00 hos Tonje. 

Sak 8/21: Inspirasjonsdag:      I etterkant av inspirasjonsdagen setter vi av følgende 3 datoer til 

oppfølgingsmøter på Zoom:   Tirsdag 2. november kl. 19 – 20:  Kun for deltakere på Bolk 1.  Tirsdag 9. 

november kl. 19 – 20:  «Kaffeprat» på Zoom med alle som ønsker å være med.  Likeens mandag 29. 

november kl. 19 – 20:   «Kaffemøte» åpent for alle.  VI må alle tenke ut gode temaer for disse 3 

møtene.  Datoene settes opp i invitasjonen.  Eva ferdigstiller invitasjonen. Må sendes ut i løpet av 

helgen. 

Styret vedtok en egenandel på kr 300 for hver deltaker.  Styret vedtok videre at seminaret er åpent 

for alle, også ikke-medlemmer.  Hvis noen bygdekvinner ønsker å ta med seg venninne, datter, 

svigerdatter, er de hjertelig velkommen!  De betaler samme egenandel som medlemmene. 

Sak 39/21:  Eventuelt:   Distriktsleder i Akershus har vært i kontakt med Aud og ønsker info om 

lokallagene i Buskerud.   

Hole bygdekvinnelag skal ha årsmøte 11.10.  Jeg tar kontakt med Aud etter møtet med info. 

Aud har fått invitasjon til årsmøtet i Flesberg.  Drar dit sammen med Karen-Marie. 

Tonje sender ut referat fra styremøte hvor sonelederansvar var på agendaen. 

Neste styremøte blir hos Tonje på Nesbyen mandag 22.november kl. 11.00. 

Møtet ble avsluttet kl. 11.40.   

 

        Eva Daler, sekretær 

 

  

 

 

 

 

 


