
Buskerud Bygdekvinnelag 

 

Referat fra digitalt styremøte 14. februar 2022 kl. 11.00 – kl. 13.35 på Zoom 

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

Marie Aaberg Aas og Eva Daler.  Styret var fulltallig. 

Sak 58/21: Godkjenning av innkalling og saksliste.    Godkjent 

Sak 59/21: Godkjenning av referat fra styremøte 19. januar 2022:   Godkjent 

Sak 51/21: Hole bygdekvinnelag, nedleggelse:  Aud har vært i kontakt med NBK og fått 

svar i e-post 1.2.2022.  Marit Green Tymczuk hadde noen betraktninger rundt mulig 

nedleggelse.  Hvis det blir vanskelig å rekruttere nye medlemmer, kan laget se på om det er 

mulig med samarbeid/sammenslåing med et annet lokallag. 

Vi ble enig om i første omgang å gjøre følgende:  Eva (soneleder) tar kontakt med leder.  

Foreslår at nåværende styre på to personer og Eva kommer sammen og ser på mulighetene.  

Hvis laget synes det er hensiktsmessig, kan vi ta en ringerunde til alle medlemmene (som 

ikke har altfor høy alder) og spørre om de kunne tenke seg å være med i et interimsstyre 

som kanskje kunne få til videre drift av laget.  Eventuelt vurdere å slå seg sammen med et 

annet aktuelt lag i distriktet.  Hvis det er ønskelig, kan vi sette opp et nettmøte for de som 

måtte være interessert.  Kan gjerne komme hjem til Eva. 

Sak 56/21: Hustavle:  NBK har gitt tilbakemelding om at de har gått bort fra hustavle.  Nå 

er det et kjevle som erstatter tavlen.  Info om dette ligger på NBK’s nettsider. 

Sak 42/21: Høring:  Gjennomføring av lokallagenes årsmøter:    Aud har fått 

bekreftet fra NBK at frist for distriktslagene er 15. februar.  Aud sender e-post til NBK innen 

denne datoen. 

Sak 43/21: Årsmøte:   a)   Nordre Modum BKL har sendt inn en sak til årsmøtet.  Det 

gjelder tidspunkt for årsmøte i Buskerud Bygdekvinnelag.  Vi tar dette opp som sak på 

årsmøtet og legger fram forslaget til avstemming.    b)   Aud har utarbeidet styrets 

årsmelding, som vi har hatt til gjennomlesing.  Aud fikk gode tilbakemeldinger på den.  

 c)   Regnskap/budsjett.  Styret vedtok å foreslå for årsmøtet at det avsettes kr. 10.000  

(titusen) fra Lang-lang-rekke kontoen som skal være til lokallagenes disposisjon i kommende 

år.  I juni 2022 er det Landsmøte i NBK, det må da budsjetteres med et beløp til utgifter her.  

Aud undersøker med NBK hva distriktsstyret evt. får dekket. 

d)   Eva utarbeider påmeldingsskjema og ajourfører innbydelsen som Tonje har satt opp.  

Sendes ut til lokallagslederne snarest.  e)   Loddbøker:  det er helt nødvendig med et lotteri 

når vi skal ha et årsmøte over 2 dager.  Dette innebærer kostnader til honorarer, 

kjøregodtgjørelse, overnatting og bespisning for gjester m.m. Vi har et forenklet opplegg til 

lotteri i år.  Eva sender ut brev til lokallagene om dette.  Tonje tar med tidligere innkjøpte 

loddbøker til årsmøtet.  I neste styremøte ser vi på hvem som kjøper hva fra styret til 

gevinster. 



Sak 25/21: Årshjulet   Aud gjennomgikk Årshjulet.  Dette erstatter Årsplanen, som blir 

sendt ut som sakspapirer til årsmøtet.  Vi spør på årsmøtet hva delegatene mener om 

Årshjulet.  Skal vi fortsette med dette? 

Sak 53/21:  Frivillighetens år:    Kan dette være et tema for Zoom-møte senere?  Styret 

bestemte et Zoom-møte for alle interesserte medlemmer 1. mars med tema 

Framtidsfullmakt.  Karen-Marie orienterer om dette i møtet.  Aud setter opp 

møteinnkallelse. 

Sak 60/21: Orientering:  Årsmøte i Buskerud Bygdeungdomslag.   Ingen fra styret hadde 

anledning til å delta på dette i år. 

Sak 61/21: Eventuelt: Eva har ved et par anledninger hentet brev til bygdekvinnelaget 

fra Ringerike kommune, som er adressert til Bondelagets adresse i Hønefoss.  Vi oppgir 

heretter e-postadressen til Buskerud Bygdekvinnelag.  Eva sender melding til Ringerike 

kommune. 

Neste møte blir hos Frøydis mandag 28. februar 2022 kl. 11.00. 

Møtet avsluttet kl. 13.35. 

 

       Eva Daler, referent 

 

 

     

 


