
Buskerud bygdekvinnelag 

 

Referat fra styreseminar på Grøset seter 24. – 25. august 2021 

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

Jellum og Eva Daler.  Styret var fulltallig. 

Seminaret startet kl. 11.30.  Aud ønsket velkommen til setra, der hun har vært budeie de to siste 

somrene. 

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

Sak 22/21: Godkjenning av referat fra styremøte 26. mai på Zoom:  Godkjent 

Sak 17/21: Valgkamp: («Hva skal barnebarna dine spise?»)  Så langt har vi fått inn leserinnlegg i 

Hallingdølen, Ringerikes Blad og Lågendalsposten om emnene jordvern (matberedskap) og skolemat.  

Styret var enig i at flere av emnene gjerne kunne sendes lokalavisene også etter valget, f.eks. 

bredbånd til alle.   Malene fra Norges bygdekvinnelag kan vi endre, slik at de passer for oss.  Da vil vi 

være «forfatter» av innlegget.  Det er opp til soneleder om hun vil kontakte lokallagene før innlegget 

sendes inn.  Vi undertegner med Buskerud bygdekvinnelag og v/eget navn.  Vi var alle enig om hvor 

viktig det er med skolemat.   Kosthold er svært viktig for god læring.   

Sak 18/21: Medlemsverving / budsjett:    Medlemstallet i organisasjonen vår er synkende.  

Dette får også konsekvenser for økonomien, og det er derfor særlig viktig å prøve å verve nye 

medlemmer.  Hvert år er det faste verveuker i uke 5, 6 og 7.  Fint om lokallagene allerede nå har 

dette med i planen for 2022. 

Vi hadde en lengre meningsutveksling om hvordan vi kan få flere, gjerne yngre, medlemmer:    

Legge møtene utenfor private hjem.  Kan kommunen kanskje stille med gratis husvære? 

Arrangere kurs som er åpne for alle.  Gjerne kurs om mat:  3-retters. Tradisjonsmat.  Bruk hele dyret. 

La nye medlemmer komme med forslag og idéer.  Da kan gjerne mangeårige medlemmer «tre litt 

tilbake», slik at nye tanker og impulser kan få komme fram.  Det må ikke være slik «det alltid har 

vært»! 

Arrangere turer, lange eller korte i nærmiljøet, åpne for alle. 

Styret hadde en kort gjennomgang av regnskapet pr 28.06.2021.  Både større inntekter og utgifter 

som kommer i 2. halvår er ikke med her, så det vil bli endringer framover.   

Vi gikk så gjennom alle Buskerud-lagene.  Det er fortsatt over 120 medlemmer som står med ubetalt 

kontingent i rapporten til Norges bygdekvinnelag.  Hver soneleder kontakter lokallagene i sin sone og 

ber laget gå gjennom medlemslistene.  Det kan være utmeldinger som ikke er registrert sentralt.  

Sende påminnelse til de som fortsatt er medlem, men som står med ubetalt kontingent. 

Hvis det er noen i distriktsstyret som ikke kommer inn på medlemsrapporten, gir de tilbakemelding 

til Eva, som melder fra til Norges bygdekvinnelag. 

Sak 23/21: Norges bygdekvinnelags Inspirasjonsseminar 5. – 7. november:  Aud har ikke 

mulighet for å delta på dette seminaret.  Frøydis og Tonje ønsker å delta, Tonje melder på begge to.  

Frist:  4. september.  Buskerud bygdekvinnelag setter av 5.000 kr til seminaret.  Utgifter ut over dette 

må de selv betale. 

Seminaret er åpent for alle bygdekvinner, se informasjon som ligger på forsiden til Norges 

bygdekvinnelags nettside.  Vi sender påminnelse til våre lokallag.  Lokallagene må selv betale for de 

som ønsker å delta. 

Sak 8/21: Inspirasjonsdag – Buskerud bygdekvinnelag:   Vår dato er lørdag 30. oktober.  

Datoen ble bestemt i konstituerende styremøte i begynnelsen av mai.  Vi sendte da søknad om støtte 

fra Studieforbundet kultur og tradisjon.  Da Aud nylig ringte, viste det seg at søknaden ikke var 



mottatt (??) Imidlertid fikk Aud beskjed om å sende inn på nytt, og fikk klart inntrykk av at støtte vil 

bli innvilget.  I tillegg har Aud nå sendt søknad om timegodtgjørelse for foredragsholder.   

Vi er enig om å ha to ulike program, slik at deltakerne kan melde seg på enten det ene eller det andre 

ut fra interesse og ønske.  Den ene bolken skal omhandle opprettelse av/bruk av nettside og 

facebook-side for laget.  Bruk av Zoom-plattformen.  Den andre bolken er under utarbeidelse.  Tonje 

kontakter Norges kulturvernforbund og  Aud kontakter Norges bygdekvinnelag om foredragsholdere.  

Aud kontakter også teaterlaget ang filmen. Karen-Marie kontakter Lampeland hotell og reserverer to 

saler/rom.  Eva utarbeider forslag til program/invitasjon etter at foredragsholdere er klarlagt. 

Styret var enig om å sette av tid til 2 Zoom-møter med deltakerne kort tid etter seminaret.  Det 

første møtet med deltakere på bolk 1.  Det andre et åpent «kaffemøte» med deltakere fra begge 

bolkene.  Vil da oppfordre medlemmene til å sitte sammen flere under møtet, da blir det også litt 

sosialt. Alle i distriktsstyret er med på begge møtene. 

Vi avsluttet seminarets første dag kl. 17.00 og hadde en veldig trivelig sosial kveld på setra! 

Neste dag startet vi kl. 08.45.   Etter en kort førsteøkt var vi med bonden Bjørn Karsten et lite stykke 

på veien og hjalp til å få Telemarkskyra på hjemveien fra setra.  Deretter bar det tilbake til arbeidet 

med sakslista. 

Sak 11/21: Blomsterteppet:  Karen-Marie undersøker med Lampeland hotell om vi kan henge 

opp tepper der under seminaret, og om det kanskje kan henge der en stund?  Frøydis hadde tidligere 

fått tilbakemelding fra Blaafarveværket, som takket nei til å henge det opp der.  Vi spør 30.10 om 

noen har forslag. 

Sak 24/21: Ny logo.  Aud, Tonje, Frøydis og Eva deltok på Norges bygdekvinnelags presentasjon 

av den nye logoen i juni.  Aud hadde ikke fått åpnet Zip-pakken, og fikk heller ikke kjøpt 

programvaren for Zip.  Gir tilbakemelding til sentralt hold.   

Sak 25/21: Årshjul 2022:   Årsmøtet 2021 ønsket at styret skulle ha en mer konkret og målbar 

arbeidsplan til neste årsmøte.  Vi startet derfor arbeidet med et Årshjul.  Ut fra de tanker, ideer og 

forslag vi hadde, skal Aud og Eva sette opp forslag til et årshjul.  Når det er klart, vil styret arbeide 

videre med dette. 

Sak 26/21: Orienteringssaker: 

a.    Tilgang til nettsiden for Eva og Tonje.  Pga litt dårlig nettforbindelse fikk vi ikke prøvet det helt ut, 

men Eva og Tonje prøver hver for seg hjemme.  Aud vil være ressursperson for oss her. 

b.    Status Finnmarkstur.  Aud hadde kvelden før vist oss en flott billedserie fra 

distriktsledersamlingen/studietur i Finnmark og orienterte om turen da.  Hun lager et lite referat fra 

turen og legger det ut på Facebook-siden til Buskerud bygdekvinnelag. 

c.    Studieforbundet kultur og tradisjon skal ha et «bli kjent møte» i Oslo 4. september.  Aud har 

meldt seg på. 

d.    Bunaden.  Frøydis orienterte om hva som har skjedd siden sist.  Gullsmed Rita Dammen har fått 

laget en flott brosjyre. Hun lager sølvet til damebunaden og knapper til herrebunaden.  Det neste på 

agendaen er å utarbeide nye kontrakter for både herre- og damebunaden.  Her vil hele styret være 

involvert og møtes hos Frøydis.  Vi avtaler dette i kommende Zoom-møte. 

Sak 27/21: Eventuelt:  Tonje gjør i stand loddbøker til inspirasjonsdagen 30.10. 

Styret avtalte Zoom-møte mandag 13. september kl. 11.00.  Aud innkaller.   

Møtet avsluttet kl. 14.00. 

        Eva Daler, sekretær 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   


