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Referat fra digitalt styremøte på Zoom 24. mars 2021 fra kl 12.30 – 14.30 

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

Myre og Eva Daler.  Styret var fulltallig.  Leder av valgnemnda og møteleder for årsmøte var 

invitert, men møtte ikke. 

Sølvi ønsket velkommen til digitalt styremøte. 

Sak 60/20 Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsorden:  Godkjent 

Sak 61/20 Godkjenning av referat fra digitalt styremøte 8. mars 2021:  Referat godkjent 

Sak 29/20 Årsmøte 17. april 2021:   

Årsmelding 2020:  Vi gjennomgikk alle punktene på sakslisten for årsmeldingen.  Forsiden og 

presentasjonsbildet av styret godkjent.  Styrets årsberetning godkjent med små rettelser.  

Mangler hilsen fra Sigdals ordfører. Mangler omtale av Søndre Modum og Snarum BKL.  Aud 

purrer på disse. Det er kommet inn 6.000 kr i annonseinntekter.  Regnskap med balanse og 

budsjett for 2022 mottatt fra Åse.  Budsjettet skal ikke være med i årsmeldingen, men 

sendes ut til delegatene på forhånd. 

Jubilerende lag i 2021:  Listen er klar.  Bunadomtale:  Frøydis sender nye bilder og litt omtale 

til Aud. 

Bygdeungdomslaget har sendt hilsen til årsmeldingen, men ikke Bondelaget.  Sølvi sender 

påminnelse.   Oversikt over vinnerne i lotteriet er klar.  Bilde av en del gevinster er klart. 

Blomsterteppet:  Eva har ikke mottatt dette fra Else Hval ennå.  Vi setter omtale av dette på 

vent inntil vi har kunnet inspisere teppet for å se om det må repareres og /eller rengjøres. 

Baksiden (oversiktssiden) i årsmeldingen er ferdig.  Aud sender ut til styret for gjennomgang. 

Papirer som sendes ut til påmeldte delegater 9. april: 

Program:  Eva endrer (tar med sang) og sender styret. 

Påmeldte delegater:  Pr i dag er 15 lag og 28 delegater påmeldt.  I tillegg kommer styret og 

valgnemnda og evt representanter fra Bygdeungdomslaget og Bondelaget. Sølvi sender ut 

påminnelse til de to sistnevnte.  Eva sender ut påminnelse til lokallagene så snart som mulig 

og senest 6. april. 

Fullmakter: det ble en diskusjon om hvordan det forholdt seg med fullmakt fra lokallag til 

sine delegater.  Sølvi sjekker med NBK. 

Valgnemndas innstilling/forslag:  Sølvi ringer Trine, ber om endelig oppsett inkludert 

honorarene.  Ber henne melde seg på til årsmøtet. 

Sølvi sender ut alle årsmøtepapirene 9. april. 

Innkomne saker:  Epost fra Hovet BKL 15.mars om for høy kontingent.  Sendes ut til alle 

medlemmene. 

Arbeidsplanen 2021-2022 er ferdig utarbeidet. 

Sak 62/20:   Orienteringssaker 

Sølvi viste til epost fra Marie Aaslie 11. mars om manglende innbetaling av kontingenten.  

Sølvi har sendt ut påminnelse til alle lokallagslederne 14. mars. 



Det blir distriktsledermøte 19. mai på Zoom, epost sendt fra Sølvi til styret 12. mars:  Styret 

tok e-posten til etterretning. 

Sølvi orienterte om at referat fra de siste to styremøtene og påminnelse om 

kontingentbetaling ble sendt lokallagslederne 14. mars. 

Info  til styret om at Røyken BKL ikke deltar på årsmøtet. 

Sak 63/20:  Eventuelt 

Eva har mottatt e-post fra Norderhov BKL v/Else Hval om en artikkel i Bondebladet 25. 

februar om kosthold (Spis grønnsaker, ikke kjøtt), som de foreslår tas opp på årsmøtet. Eva 

sender denne til øvrige styremedlemmer. Bestemmer så hva vi gjør med dette innspillet. 

Resolusjon til landsmøtet i NBK:  E-poster til/fra Sølvi og Solveig Kongsrud 20—23.mars:  

Resolusjonen som kom for sent til landsmøtet i 2020, vil bli sendt inn igjen til landsmøtet i 

2022. 

«På jakt etter gull» - om bruk av bygg.  Innlegg til lokalavisene.  Vi tar opp dette etter påske. 

Budsjettet sett opp mot handlingsplanen:  styremedlemmene ser på dette hver for oss på 

forhånd og tar det opp i neste styremøte. 

Styret vedtok å tegne eget Zoom-abonnement for distriktsstyret, slik at vi slipper avbrudd 

etter 30 minutter og deretter ny bestilling av tilgang.  Aud ordner dette.  Regning sendes 

kasserer.  Vi satser på at prøveårsmøtet da kan holdes på eget Zoom-abonnement. 

Nytt styremøte:  7. april 2021 kl. 12.30.  Sølvi ringer Trine og Åse og ber om tilbakemelding. 

Møtet avsluttet kl. 14.30. 

        Eva Daler, sekretær 

 

 

 

 


