
Buskerud Bygdekvinnelag 

Referat fra styremøte 19. april 2022 kl. 12.00 hos Aud 

Tilstede:  Aud Teigen Gjerde, Frøydis Løkensgard, Tonje Myre, Karen Marie Aas, Anne Britt Jellum og 

Eva Daler.  Styret var fulltallig. 

 

Sak 1/22: Godkjenning av innkalling og saksliste:    Saksliste godkjent med tilføyelse av nytt 

punkt:  Konstituering av nytt styre. 

Sak 2/22: Godkjenning av referat fra styremøte 28. februar 2022:   Godkjent 

Sak 3/22: Konstituering av nytt styre:   Sekretær Eva Daler.  Bunadsansvarlig Frøydis 

Løkensgard.  Representant til Buskerud Bygdeungdomslag:  Karen Marie Aaberg Aas.  Representant 

til Buskerud Bondelag:  Eva Daler.  IT-ansvar:  Tonje Myre.  Tonje har hovedansvar for innholdet i 

Årsmeldingen, som Aud setter opp etter tidligere mal.  Eva legger inn referat på våre nettsider. 

(Leder og nestleder ble valgt på årsmøtet). 

Sonerepresentant A: Tonje Myre 

Sonerepresentant B: Karen Marie Aas 

Sonerepresentant C: Anne Britt Jellum 

Sonerepresentant D: Eva Daler 

Sonerepresentant E: Frøydis Løkensgard 

Sonerepresentant F: Frøydis Løkensgard 

Sak 43/21: Årsmøte 2022 oppsummering: Det har kommet flere positive tilbakemelding til både 

Tonje, Aud og Anne Britt.  Tonje har også fått tilbakemelding på at innlegget hennes i Hallingdølen 

om årsmøtet var veldig bra.  Ordfører Merete Gandrud i Flå har skrevet positiv omtale av Buskerud 

Bygdekvinnelag i Fløværingen.  Tonje har mottatt en del negative tilbakemeldinger fra lagene om til 

dels uforståelige fakturaer og svært kort betalingsfrist (2 dager).  Dette har gitt Tonje en god del 

ekstraarbeid.  Styret ser dette i sammenheng med mye uforutsett ekstraarbeid for hotellet i 

forbindelse med de ukrainske flyktningene som kom samme helg. 

Ingen kommentarer eller klager på lotteriet og årets ordning med innbetaling fra lagene på forhånd 

og loddbøker utlagt på selve årsmøtet. 

Tid avsatt til sonerepresentantene (5 minutter) kan være litt snau.  Utvides på neste årsmøte ? 

Planlegging av neste års årsmøte:  vi bruker da betegnelsen «sonestyremøte» i den sonen som skal 

planlegge årsmøtet (= styrene i alle lokallagene).  Tas opp på neste styremøte. 

Sak 25/21: Årshjulet:   Vi starter nytt årshjul etter avviklet årsmøte.  Årsmøtet 2022 ga positive 

tilbakemeldinger om årshjulet vårt. 

Følgende sonemøter er avtalt:  Sone E:  28.4 og sone A:  22.9.2022.  Eva sjekker med Tyristrand når 

det blir årsmøte i sone D (utsatt fra februar 22). 

Vi bestemte datoer for styreseminar (på Grøset, håper vi):  23. – 24. august 2022. 

Inspirasjonsdag:  lørdag 17. september 2022.  Eva undersøker priser med Benterudstua Hønefoss, 

Klækken hotell og Sundvolden hotell.  Dagseminar med lunsj samt rundstykker og kaffe ved ankomst.  

Vann og frukt ?  30 – 40 personer.  Ha dette klart til styremøte 25. mai. 

Sak 4/22: Frivillighetens år 2022: Tonje ser på lokallagsutsendingen fra NBK og formulerer ut 

en oppfordring til lokallagene som vi kan legge ut på nettet. 



Sak 5/22: Landsmøtet i Bergen: Vi blir i alt 6 som reiser, 5 fra styret + kasserer Åse.  5 

delegater og en observatør.  Vi bestilte flybilletter til Bergen, da klarer vi oss med 1 overnatting, som 

NBK betaler.  (Togreise ville ført til 1 ekstra overnatting i Bergen).  Vi sløyfer turen som Hordaland 

bygdekvinnelag arrangerer for å holde oss innenfor budsjettet.  Vi melder oss på hver for oss med 

dagpakke fredag og lørdag og festmiddag fredag. 

Sak 6/22: Orientering 

Status bunad: Frøydis hadde fått låne med seg en herrebunad fra Alette Lund, slik at vi fikk se det 

nye sølvet som sølvsmed Rita Dammen har utviklet.   

Styret i Buskerud Bygdekvinnelag vedtok å godkjenne følgende tillegg i sølvet til Nedre Buskerud 

mannsbunad:    

Kjede med knapp på hatten 

Spenner til kortbuksen og til vesten 

Klokkekjede til vesten 

Per i dag har vi ikke mottatt noen provisjon fra Husfliden AS i Drammen for salg av Nedre Buskerud 

damebunad i 2021.  Frøydis tar kontakt med Drammen Husflid og spør hvor mange bunader som er 

solgt siden siste innbetaling i 2020. 

Tonje, Frøydis og eventuelt andre tar arbeidsmøter for å utarbeide nye kontrakter/avtaler. 

Årsmøte i BBL:   Tonje og Eva representerer 

Hole bygdekvinnelag, nedleggelse:  Eva orienterte og holder styret oppdatert på utviklingen. 

Sak 7/22: Zoom-abonnement 

Vårt nåværende abonnement har kun én vert (=Aud).  Skal vi ha mulighet for to eller flere 

verter/brukere, må abonnementet oppgraderes. 

Styret vedtok å oppgradere dette.  Aud tar hånd om det. 

Eventuelt: Aud har fått innkalling til årsmøte i Studieforbundet kultur og tradisjon Viken torsdag 

12. mai kl. 12.00 i Oslo.  Tonje har også mottatt innkalling. 

Neste styremøte blir 25. mai kl. 10.00 på Zoom.  Tema blir bl.a. Inspirasjonsdagen. 

Styremøtet avsluttet kl. 19.00. 

 

       Eva Daler, sekretær 

 

 

 

 

 

 

 


