
Buskerud bygdekvinnelag 

 

Referat fra konstituerende styremøte 10. mai 2021 hos Eva Daler 

Til stede: Aud Teigen Gjerde, Frøydis Løkensgard, Karen-Marie Aaberg Aas, Tonje Myre, Anne Britt 

Jellum og Eva Daler.  Ingen fravær 

Møtet startet kl. 11. 

Aud ønsket det nye styret velkommen.  Vi var alle svært glade for å kunne møtes fysisk igjen, med 

god avstand og smittevernreglene klart for oss!  5 av 6 i styret er nå vaksinert. 

Sak 1/21: Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent 

Sak 2/21: Godkjenning av referat fra styremøte 12.04.2021 på Zoom: Referat godkjent 

Sak 3/21: Valg av nytt styre 

Styret konstituerte seg og følgende ble valgt: Sekretær Eva Daler.  Bunadsansvarlige Frøydis 

Løkensgard og Tonje Myre.  Representant til Buskerud Bygdeungdomslag: Karen Marie Aaberg Aas.  

Representant til Buskerud Bondelag: Eva Daler.  IT-ansvar: Fordeles mellom medlemmene i styret, 

først og fremst Tonje, Eva og Aud.  Aud undersøker med NBK om sistnevnte 3 alle kan ha tilgang som 

bruker på BBK’s nettside.  Hvis ja, vil Eva legge inn referater m.m.  Tonje tar hovedansvar for 

innholdet i Årsmeldingen, og Aud setter opp denne etter tidligere mal. 

Sonerepresentant A: Tonje Myre 

Sonerepresentant B: Karen-Marie Aaberg Aas 

Sonerepresentant C: Anne Britt Jellum 

Sonerepresentant D: Eva Daler 

Sonerepresentant E: Frøydis Løkensgard 

Sonerepresentant F: Frøydis Løkensgard 

Sak 5/20: Resolusjon til landsmøtet 2020.  Resolusjon om fordeling av medlemskontingenten 

kom inn for sent til landsmøtet i 2022.  Vi formulerer en ny resolusjon med bakgrunn i vedtak fra 

Årsmøtet i 2020 og sender denne til NBK’s landsmøte i 2022.  Frist: 8 uker før landsmøtet. 

Sak 4/21: Sak til årsmøtet fra Hovet bygdekvinnelag – Kontingent: Årsmøtet 2021 vedtok at 

styret utarbeider sak på grunnlag av dette innspillet og fremmer denne til NBK’s landsmøte i 2022.  

Eva lager sak på dette.  Sendes rundt 3 mnd før landsmøtet sammen med resolusjon fra sak 4/21. 

Sak 67/20: Forslag til Årets lokallag: Styret har mottatt ett forslag: fra Hol bygdekvinnelag.  Aud 

sender dette til NBK. 

Sak 5/21: Arbeidsplan: Nordre Modum BKL sendte innspill til årsmøte, jfr. sak 7 i referat fra 

Årsmøtet.  Så sant det er mulig, vil distriktsstyret arrangere et inspirasjonsseminar høsten 2021.  

Årsmøtet satte av kr 10.000 til dette.  I tillegg vil styret ta mål av seg til å lage en mer konkret og 

målbar arbeidsplan til årsmøtet i 2022.  Vi var alle enige om å utarbeide et årshjul som et 

hjelpemiddel til dette.  Tas opp til høsten.  Videre tenker vi at Kulturminnedagene i september 2021 i 

regi av Kulturvernforbundet kan være aktuelle for flere av lokallagene, i samarbeid med kommunen 

og andre lag/foreninger.  Vi vil støtte/bidra til eventuelle prosjekter som lagene måtte ha. 

Sak 6/21: Styreskjema 2021: Eva sender oversikt over det nye distriktsstyret til NBK. 

Sak 7/21: Arrangør av årsmøte 2022 – sone A: Helgen 18. – 19. mars 2022 kan være aktuell.  

Tonje undersøker med mulige hoteller: Bjørneparken hotell i Flå eller Storefjell hotell, Golsfjellet.  Vi 



sender ut spørsmål til lokallagslederne og ber dem ta opp i sine respektive styrer om vi skal ha 

årsmøte over 1 eller 2 dager.  Vi vet at det kan være noe misnøye med lotteri og loddbøker, men 

styret mener det er en grei inntektskilde, i hvert fall hvis det blir årsmøte over 2 dager.  Aud sender 

forespørsel til lokallagslederne over sommeren (september). 

Sak 8/21: Inspirasjonsseminar/organisasjonskurs: Tidspunkt: etter høstferien, uke 42 eller 43.  

Sted: Lampeland hotell.  Karen-Marie tar kontakt med hotellet for å få et tilbud.  Antall deltakere: 

mellom 30 og 40.  Rundstykker ved ankomst.  Avslutter med lunsj.  Tekniske løsninger er gode her. 

Program: Ulike IT-løsninger har vært etterspurt.  Seminaret i 2019 hadde hjemmeside og Facebook 

som tema.  Kanskje ta opp igjen noe av dette samt utvide med digitale plattformer, slik som Zoom?  

Tema foredragsholder: kanskje noe med matlaging?  Følge opp med matlagingsprogram på Zoom 

etter seminaret?  Et kort inspirasjonsmøte på Zoom i november?  Vi tar opp dette på neste styremøte 

Sak 9/21: Distriktsledermøte på Zoom 27.04.21:    Aud deltok. 

Aud informerte om at alle distriktslederne er invitert på distriktsledersamling/studietur til Finnmark 

17. – 21.8.2021.  Besøk i Alta, Kautokeino, Karasjok, Tana med retur fra Kirkenes.  Hver deltaker må 

dekke flybillett og egenandel på kr. 1.000.  Styret vedtok å bevilge i alt kr. 3.000 fra Buskerud 

bygdekvinnelag til denne turen for leder. 

Sak 10/21: Saken fra Norderhov/Valgpakke fra NBK: Eva kontakter Bondebladet for å få tilsendt 

artikkelen fra 25. februar, slik at styret har et best mulig grunnlag for å gå videre med denne saken.  

Når det gjelder skolemat, var styret enig om at dette er et kommunalt ansvar og ikke noe Buskerud 

BKL kan be lokallag om å bidra til. 

Sak 11/21: Blomsterteppet.  Vi inspiserte de 5 teppene, som alle er i helt fin stand.  Frøydis spør 

Sirén Fjærdingstad ved Blaafarveværket om de kan være interessert.  Mål: 3 tepper á 45 x 225 og 2 

tepper á 80 x 195. 

Sak 12/21: Orienteringssaker:   

A)  Reiseregninger  -  første frist 1. juni.   

B)  Bunadsprosjektet: Tonje bestiller navnelapper med tekst: «Produsent Gøjtøy AS for Buskerud 

bygdekvinnelag» som sys nennsomt inn i den enkelte bunad.  

C)  Utbetaling av styrehonorar skal utbetales automatisk av kasserer etter årsmøtet.   

D) Årsmøte i Studieforbundet kultur og tradisjon Viken: Aud søker om midler til 

inspirasjonsseminaret før fristen 1. juni. 

Sak 13/21: Eventuelt 

Ingen saker.  Gevinster som noen i styret hadde til oppbevaring ble fordelt på sonerepresentantene, 

som vil levere ut de siste gevinstene.  Det har vært mange positive tilbakemeldinger fra vinnerne!  

Det er veldig hyggelig! 

Møtet avsluttet kl. 14.10. 

        Eva Daler, sekretær 

 

Etter avsluttet møte var Sølvi invitert til å spise lunsj sammen med oss.  Frøydis overrakte henne et 

krystallfat fra oss i styret og takket henne for alt arbeid hun har lagt ned i organisasjonen.  Tonje 

hadde med blomster fra Inger Margrethe og Hol bygdekvinnelag. 

 


