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Sak 12c,d,i,j  

INNKOMMEN SAK FRA  

HORDALAND BYGDEKVINNELAG, VOSS BYGDEKVINNELAG 
TELEMARK BYGDEKVINNELAG, VINJE OG RAULAND BYGDEKVINNELAG 
 ROGALAND BYGDEKVINNELAG, SAND OG SULDAL BYGDEKVINNELAG 
VEST-AGDER BYGDEKVINNELAG, SIRA BYGDEKVINNELAG 
 

Bakgrunn for saken  

Disse distriktslag og lokallag har foreslått følgende endringer i fordeling av kontingent, modell 
for regulering og prisnivået på kontingenten. Bakgrunnen  at de mener lokallagene bør få 
tilbake en andel av kontingenten og at prisen på kontingenten er for høy. Alle sakene har 
vært behandlet i de respektive distriktsårsmøtene i 2021 og 2022 og de har gitt sin tilslutning. 

Sak 12c fra Hordaland Bygdekvinnelag 

Distriktsårsmøtet i Hordaland Bygdekvinnelag har forståing for at medlemskontingenten i 
Norges Bygdekvinnelag må fylgja prisveksten elles i samfunnet. Redusert pris for dei under 
30 år er eit viktig signal om at organisasjonen ynskjer seg unge medlemer og at det er eit 
godt argument i samband med rekruttering. Sak frå Voss Bygdekvinnelag der dei ber om ei 
vurdering av kontingenten sett i ljos av rekruttering av nye medlemer og "premiering" av eldre 
medlemer, vert sendt til styret for Norges Bygdekvinnelag, slik at dei får dette viktige 
innspelet i budsjettarbeidet. 

Sak 12d fra Vest – Agder Bygdekvinnelag 

Vedtak fatta på årsmøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 19. mars 2022: Skrivet fra Sira 
bygdekvinnelag om i å ikke indeksregulerer kontingenten før 2026, sendes inn til landsmøte.  
Det bes om at Landsmøte endrer aldersgrensen for halv kontingent fra 30 til 40 år.  

Sak 12i fra Telemark Bygdekvinnelag  

Me ber om at ein del av kontingenten skal førast attende til lokallagsarbeidet. I andre 
organisasjonar som me kan samanliknast med er dette vanleg praksis. Me ber derfor om at 
saken blir teken opp på årsmøte i fylkeslaget og at saka blir sendt vidare til sentralstyret. 
 
Kontingent skal også være et middel for å holde liv i lokallagene og fordeles på alle 3 ledd i 
organisasjonen etter følgende nøkkel: Vi foreslår 85 % til NBK 10 % til distriktet og 5 % til 
lokallagene. Dette fordelt etter 20.000,- er trukket ut som grunnbeløp til distriktsleddet. 
 
Sak 12j fra Rogaland Bygdekvinnelag 
 
… Me har god kjennskap til kvifor kontingenten blei justert, og har informert våre medlemmer 
dette. Men me skjønner at våre medlem reagerer, då dei slit med å verva nye medlem samt 
å behalda dei me har. Treng kontingenten verta indeksregulert kvar år?  
Er det synleg nok kva medlemsfordeler ein har for å vera medlem? Burde det våre fleire 
fordeler? Burde UNG30 auka i alder? UNG35 eller UNG40? Kan ein dela summen, og betala 
i to omgangar? 
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Rogaland Bygdekvinnelag ber om at Norges Bygdekvinnelag utarbeider ein plan for korleis 
ein kan redusere eller fryse kontingenten ved å redusere utgifter eller å finna nye 
inntektskjelder.  
 

Styrets vurdering  

Se vedlagt notat til 12c,d,i,j 

Forslag til vedtak 

Årlig indeksregulering av medlemskontingenten og fordeling mellom sentralt og 
distriktslagene videreføres slik det ble enstemmig vedtatt på landsmøtet i 2018. For å styrke 
rekruttering til Norges Bygdekvinnelag utvides ordningen med halv kontingent fra UNG30 til 
UNG40 fra og med 2023. 

 

Vedlegg: 

- 12c Innkommen sak fra Hordaland Bygdekvinnelag  7. april 2022 
- 12 d Innkommen sak fra Vest-Agder Bygdekvinnelag 8. april 2022 
- 12i Innkommen sak fra Telemark Bygdekvinnelag 12. april 2022 
- 12j Innkommen sak fra Rogaland bygdekvinnelag 14. april 2022 
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Rogaland Bygdekvinnelag ber om at Norges Bygdekvinnelag utarbeider ein plan for korleis 
ein kan redusere eller fryse kontingenten ved å redusere utgifter eller å finna nye 
inntektskjelder.  
 

Styrets vurdering  

Se vedlagt notat til 12c,d,i,j 

Forslag til vedtak 

Årlig indeksregulering av medlemskontingenten og fordeling mellom sentralt og 
distriktslagene videreføres slik det ble enstemmig vedtatt på landsmøtet i 2018. For å styrke 
rekruttering til Norges Bygdekvinnelag utvides ordningen med halv kontingent fra UNG30 til 
UNG40 fra og med 2023. 

 

Vedlegg: 

- 12c Innkommen sak fra Hordaland Bygdekvinnelag  7. april 2022 
- 12 d Innkommen sak fra Vest-Agder Bygdekvinnelag 8. april 2022 
- 12i Innkommen sak fra Telemark Bygdekvinnelag 12. april 2022 
- 12j Innkommen sak fra Rogaland bygdekvinnelag 14. april 2022 

 

 

 

 

Vedlegg til sak 12 c,d,i,j 

Styrets vurdering  

Styret i Norges Bygdekvinnelag har forståelse for at mange medlemmer opplever 
kontingenten som for høy og at flere lokallag ønsker å få tilbakeført en andel av den sentrale 
kontingenten. Styret i Norges Bygdekvinnelag mener likevel at det er gode grunner for at 
dagens modell for kontingent beholdes slik den enstemmig ble vedtatt på landsmøte i 2018. 

Tilbakeføring av kontingent til lokallagene  

På årsmøtet i Norges Bygdekvinnelag i 2016 ble det vedtatt å utrede innføring av en felles 
kontingent. Bakgrunnen var mange ulike kontingenter da distriktslag og lokallag hadde sine 
egne satser. Av 450 lokallag hadde 14% av lagene egen kontingent. Størrelsen på denne 
varierte mellom 5 kroner og 100 kroner, i gjennomsnitt kroner 1 900 pr. lokallag. 

På landsmøtet i 2018 ble det vedtatt å avvikle den lokale kontingenten og innføre felles 
kontingent. En viktig begrunnelse for en slik modell var å styrke distriktslagenes rolle og som 
ressurser for lokallagene.  

Tall fra de rundt 250 lokallagene og distriktslagene som søkte om momskompensasjon for 
2021 viser en gjennomsnittlig omsetning på kroner 60 000 pr. lag.  Dette viser at lagene i all 
vesentlig grad henter sine inntekter til drift og aktiviteter gjennom andre inntektskilder, 
deriblant støtte til aktiviteter fra Norges Bygdekvinnelag. Siden 2014 har rundt 300 lokallag 
mottatt 5, 2 millioner kroner i direkte støtte til aktiviteter fra Norges Bygdekvinnelag. I tillegg 
kommer ordningen med momskompensasjon.  

Norges Bygdekvinnelag har lang tradisjon i å sikre finansiering til nasjonale satsinger 
innenfor Norges Bygdekvinnelags kjernesaker.  Dette gjøres for å kunne tilby alle lokallag, 
distriktslag og sentralt, penger til aktiviteter og satsinger som samlet styrker oss som en 
nasjonal organisasjon. Terskel for lokallagene å søke har vært lav og gjort enkel. 

 De siste årene har vi sammen oppnådd stor lokal aktivitet, synlighet og et godt omdømme 
blant annet innenfor områdene tradisjonell matkultur, inkludering og mangfold. I 2018 fikk 
bygdekvinnene UNESCO status for sin kompetanse og formidling av tradisjonsmat. Dette 
hadde ikke vært mulig uten en felles og helhetlig satsing over tid. 

Styret i Norges Bygdekvinnelag er av den oppfatning at med dagens modell for fordeling av 
kontingent ligger det gode muligheter for lokallagene til å hente penger til aktiviteter og 
kompetanse fra sentralt som kan være større enn en direkte tilbakeføring av kontingent. 
Styrets erfaring er også at med sentrale midler til aktivitet kan dette utløse andre 
finansieringskilder lokalt og regionalt. 

Styret mener distriklagene har en sentral rolle i organisasjonen og er viktig bindeledd mellom 
sentralleddet og lokallagene. Styret ønsker ikke å svekke deres økonomi gjennom endring i 
fordelingsmodell slik Telemark Bygdekvinnelag foreslår.  
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Nivå på kontingenten 

I 2021 utgjorde den sentrale medlemskontingenten kroner 7 192 156 av den totale inntekten 
på kroner 15 143 391. Av disse ble 1 149 720 ført tilbake til distriktslagene.  

Den sentrale medlemsinntekten går til drift og utvikling av Norges Bygdekvinnelag som en 
landsomfattende organisasjon med formålsparagrafen og styringsdokumentene som 
førende. I praksis betyr det en finansiering av fellesoppgaver og infrastruktur for å kunne 
fungere som en nasjonal medlemsorganisasjon med gode saker, tjenester og aktiviteter for 
fylkeslag, lokallag og medlemmer generelt.  

Norges Bygdekvinnelags budsjetter er basert på medlemskontingent som den viktigste 
finansieringskilden. I tillegg kommer offentlige og private tilskudd, prosjektinntekter og finans- 
og annonseinntekter. Mer enn halvparten av inntektene til Norges bygdekvinnelag kommer 
fra disse kildene.   

Det vil alltid knyttes noe usikkerhet rundt eksterne inntekter da både offentlige og private 
inntekter er avhengig av årlige søknader og disse kan bli avslått eller innvilget. Eksterne 
finansieringskilder må finne Norges Bygdekvinnelag tidsaktuell, og det må investeres tid og 
kompetanse fra administrasjonen i å hente inn kapital.  

De siste årene har andelen ekstern finansiering vært høy. Dette skyldes særlig 
prosjektinntekter.   

Selv om prosjektmidler primært brukes til aktiviteter og ikke til drift av organisasjonen gir det 
organisasjonen likevel et større økonomisk handlingsrom.  

De siste årene har antall medlemmer og medlemsinntekten gått ned kombinert med en 
generell kostnadsvekst i samfunnet. Styret i Norges Bygdekvinnelag mener dette er 
bekymringsfullt. Ekstern finansiering kan over tid ikke kompensere fullt for denne utviklingen. 
Kontingentinntekten er derfor svært avgjørende for aktivitetsnivået, stabiliteten og 
handlingsrommet til Norges Bygdekvinnelag.  

Flere av distriktslagene peker på muligheten for å fryse eller redusere kontingenten eller 
finne nye inntekter. Norges Bygdekvinnelag arbeider kontinuerlig med å få tak i penger til 
organisasjon. I dag utgjør eksterne inntekter ca. 50 prosent. Dette mener styret er en 
betydelig andel. For å kompensere for nedgang i medlemsinntekt og kostnadsvekst så styret 
seg nødt å kutte i kostnader til aktiviteter og drift for 2022, deriblant to nummer av 
medlemsbladet Bygdekvinner.  
 
Kommentarer 
 
Styret mener det er helt avgjørende ha å ha et minimum av administrasjon og infrastruktur 
for å kunne drifte og utvikle en nasjonal organisasjon til beste for medlemmene og bygdene. 
Styret mener derfor at et kutt i eller frys av kontingenten, ikke er å anbefale.  
 
Distriktslagene peker også på utfordringen knyttet til rekruttering av nye medlemmer og flere 
foreslår å endre UNG30 til UNG40.  Å rekruttere nye medlemmer er helt avgjørende for 
fremtiden til Norges Bygdekvinnelag. I en undersøkelse gjennomført av Bygdekvinnelaget i 
2020 ble alle våre medlemmer under 30 år spurt om hvorfor de melte seg inn i 
organisasjonen vår. Her svarte et flertall at de ønsket å bidra til aktivitet i bygda, delta i det 
sosiale felleskapet og interessen for tradisjonsmat. Kun 12% sa at medlemsfordeler som for 
eksempel Agrolavtalen var viktig. I dag går det tydelig frem av vervebrosjyren og nettsiden 
om alle fordelene ved å være medlem. Styret i Norges Bygdekvinnelag mener forslaget om 
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Nivå på kontingenten 

I 2021 utgjorde den sentrale medlemskontingenten kroner 7 192 156 av den totale inntekten 
på kroner 15 143 391. Av disse ble 1 149 720 ført tilbake til distriktslagene.  

Den sentrale medlemsinntekten går til drift og utvikling av Norges Bygdekvinnelag som en 
landsomfattende organisasjon med formålsparagrafen og styringsdokumentene som 
førende. I praksis betyr det en finansiering av fellesoppgaver og infrastruktur for å kunne 
fungere som en nasjonal medlemsorganisasjon med gode saker, tjenester og aktiviteter for 
fylkeslag, lokallag og medlemmer generelt.  

Norges Bygdekvinnelags budsjetter er basert på medlemskontingent som den viktigste 
finansieringskilden. I tillegg kommer offentlige og private tilskudd, prosjektinntekter og finans- 
og annonseinntekter. Mer enn halvparten av inntektene til Norges bygdekvinnelag kommer 
fra disse kildene.   

Det vil alltid knyttes noe usikkerhet rundt eksterne inntekter da både offentlige og private 
inntekter er avhengig av årlige søknader og disse kan bli avslått eller innvilget. Eksterne 
finansieringskilder må finne Norges Bygdekvinnelag tidsaktuell, og det må investeres tid og 
kompetanse fra administrasjonen i å hente inn kapital.  
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Selv om prosjektmidler primært brukes til aktiviteter og ikke til drift av organisasjonen gir det 
organisasjonen likevel et større økonomisk handlingsrom.  

De siste årene har antall medlemmer og medlemsinntekten gått ned kombinert med en 
generell kostnadsvekst i samfunnet. Styret i Norges Bygdekvinnelag mener dette er 
bekymringsfullt. Ekstern finansiering kan over tid ikke kompensere fullt for denne utviklingen. 
Kontingentinntekten er derfor svært avgjørende for aktivitetsnivået, stabiliteten og 
handlingsrommet til Norges Bygdekvinnelag.  

Flere av distriktslagene peker på muligheten for å fryse eller redusere kontingenten eller 
finne nye inntekter. Norges Bygdekvinnelag arbeider kontinuerlig med å få tak i penger til 
organisasjon. I dag utgjør eksterne inntekter ca. 50 prosent. Dette mener styret er en 
betydelig andel. For å kompensere for nedgang i medlemsinntekt og kostnadsvekst så styret 
seg nødt å kutte i kostnader til aktiviteter og drift for 2022, deriblant to nummer av 
medlemsbladet Bygdekvinner.  
 
Kommentarer 
 
Styret mener det er helt avgjørende ha å ha et minimum av administrasjon og infrastruktur 
for å kunne drifte og utvikle en nasjonal organisasjon til beste for medlemmene og bygdene. 
Styret mener derfor at et kutt i eller frys av kontingenten, ikke er å anbefale.  
 
Distriktslagene peker også på utfordringen knyttet til rekruttering av nye medlemmer og flere 
foreslår å endre UNG30 til UNG40.  Å rekruttere nye medlemmer er helt avgjørende for 
fremtiden til Norges Bygdekvinnelag. I en undersøkelse gjennomført av Bygdekvinnelaget i 
2020 ble alle våre medlemmer under 30 år spurt om hvorfor de melte seg inn i 
organisasjonen vår. Her svarte et flertall at de ønsket å bidra til aktivitet i bygda, delta i det 
sosiale felleskapet og interessen for tradisjonsmat. Kun 12% sa at medlemsfordeler som for 
eksempel Agrolavtalen var viktig. I dag går det tydelig frem av vervebrosjyren og nettsiden 
om alle fordelene ved å være medlem. Styret i Norges Bygdekvinnelag mener forslaget om 

UNG40 er et godt forslag. For å styrke arbeidet med rekrutteringen har styret nylig vedtatt å 
flytte ordningen med gratis medlemskap ut året for nye medlemmer fra 1. oktober til 20. 
august.  Dette for å få en sammenheng mellom «Bygdekvinneuka» og et godt tilbud til nye 
medlemmer. 
 
Styret har forståelse for forslaget om at kontingenten deles og betales i to omganger. Men en 
slik praksis vil gi en dobling av kostnader knyttet til utsending av kontingentkravet. Styret 
ønsker derfor ikke å anbefale dette.  
 
Styret i Norges Bygdekvinnelag er stolt av organisasjonen vår, verdiene våre og alt vi i 
felleskap har fått til gjennom generasjoner. Det er ingen andre landsomfattende frivillige 
kvinneorganisasjoner som så tydelig ser verdien av å ta vare på livskraftige bygder og det 
sosiale felleskapet på tvers av bakgrunn. Det er ingen andre nasjonale organisasjoner som 
forvalter den tradisjonelle matkunnskapen slik som bygdekvinnene gjør, en kunnskap som er 
helt avgjørende for å løse fremtidens utfordringer knyttet til bærekraftig matforbruk og 
matproduksjon. Å være medlem i Bygdekvinnelaget er like mye et verdivalg og et ønske om i 
felleskap å støtte opp under og påvirke utviklingen tuftet på Norges Bygdekvinnelag 
kjerneverdier.  
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Sak 12f 

 

INNKOMMEN SAK FRA TELEMARK BYGDEKVINNELAG 

 

Bakgrunn for saken 

Telemark Bygdekvinnelag ønsker en avklaring rundt modellen for beregning av 
kontingentandel vedtatt på landsmøtet i 2018 da denne i oppleves fra Telemark 
Bygdekvinnelag i praksis å bli feiltolket av Norges Bygdekvinnelag, og dermed kan gi uriktig 
utslag for tilbakebetaling til distriktslaget. Telemark Bygdekvinnelag ønsker også at dato for 
utbetaling av grunnbeløpet på kroner 20 000 blir fastsatt. 

Vedtak fattet på landsmøte i 2018: 

Felles kontingent fordeles med 84% til sentralleddet, og 16% til fylkene etter fordeling med 
en grunnsum kr 20.0000 til alle fylker. Resterende beløp fordeles per medlem.  

 
Telemark Bygdekvinnelag tolker dette vedtaket som at de skal ha kroner 20 000 i grunnsum i 
tillegg til 16% av kontingenten. Styret i Norges Bygdekvinnelag mener Telemark 
Bygdekvinnelags tolkning ikke stemmer med vedtaket.  
 
Styrets vurdering 

Styret har fått en del tilbakemeldinger på at vedtaket er vagt og kan tolkes på flere måter. 
Styret har derfor på nytt sett på vedtaket og beregningsmetoden og foretatt følgende 
presisering:  

Fordelingen tar utgangspunkt i innkommen total kontingent for det respektive året og fordeles 
deretter slik: 

1. 84 prosent til sentral og 16 prosent til distrikt. 
2. Av 16 prosent beløpet deles det først ut 20 000 til hvert distriktslag i grunnsum 

1. april. 
3. Resten av pengene fordeles pr. betalende medlem korrigert for differensiert 

kontingentsats som UNG30. Beløpet utbetales pr. 20. desember. 
 

Dette er en forskjell fra hvordan utregning faktisk er gjort fra Norges Bygdekvinnelag for 2020 
og 2021. Her er det fordelt 16 prosent pr. medlem til alle ut ifra totalt innkommen kontingent 
og med 20 000 som et minimum.   

Styrets presisering av vedtaket gjort i 2018 vil medføre noen endringer i beregning av 
distriktslagskontingenten fra og med 2022 og gi en mer likeverdig utbetaling. Styret er enig 
med Telemark Bygdekvinnelag at det bør fastsettes dato for utbetaling.  
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Sak 12f 

 

INNKOMMEN SAK FRA TELEMARK BYGDEKVINNELAG 

 

Bakgrunn for saken 

Telemark Bygdekvinnelag ønsker en avklaring rundt modellen for beregning av 
kontingentandel vedtatt på landsmøtet i 2018 da denne i oppleves fra Telemark 
Bygdekvinnelag i praksis å bli feiltolket av Norges Bygdekvinnelag, og dermed kan gi uriktig 
utslag for tilbakebetaling til distriktslaget. Telemark Bygdekvinnelag ønsker også at dato for 
utbetaling av grunnbeløpet på kroner 20 000 blir fastsatt. 

Vedtak fattet på landsmøte i 2018: 

Felles kontingent fordeles med 84% til sentralleddet, og 16% til fylkene etter fordeling med 
en grunnsum kr 20.0000 til alle fylker. Resterende beløp fordeles per medlem.  

 
Telemark Bygdekvinnelag tolker dette vedtaket som at de skal ha kroner 20 000 i grunnsum i 
tillegg til 16% av kontingenten. Styret i Norges Bygdekvinnelag mener Telemark 
Bygdekvinnelags tolkning ikke stemmer med vedtaket.  
 
Styrets vurdering 

Styret har fått en del tilbakemeldinger på at vedtaket er vagt og kan tolkes på flere måter. 
Styret har derfor på nytt sett på vedtaket og beregningsmetoden og foretatt følgende 
presisering:  

Fordelingen tar utgangspunkt i innkommen total kontingent for det respektive året og fordeles 
deretter slik: 

1. 84 prosent til sentral og 16 prosent til distrikt. 
2. Av 16 prosent beløpet deles det først ut 20 000 til hvert distriktslag i grunnsum 

1. april. 
3. Resten av pengene fordeles pr. betalende medlem korrigert for differensiert 

kontingentsats som UNG30. Beløpet utbetales pr. 20. desember. 
 

Dette er en forskjell fra hvordan utregning faktisk er gjort fra Norges Bygdekvinnelag for 2020 
og 2021. Her er det fordelt 16 prosent pr. medlem til alle ut ifra totalt innkommen kontingent 
og med 20 000 som et minimum.   

Styrets presisering av vedtaket gjort i 2018 vil medføre noen endringer i beregning av 
distriktslagskontingenten fra og med 2022 og gi en mer likeverdig utbetaling. Styret er enig 
med Telemark Bygdekvinnelag at det bør fastsettes dato for utbetaling.  

 
 

 

Forslag til vedtak 

Fordeling av kontingenten skal forstås slik: 

Fordelingen av kontingent tar utgangspunkt i innkommen total kontingent for det respektive 
året og fordeles som følgende: 

1. 84 prosent til sentral og 16 prosent til distrikt. 
2. Av 16 prosent beløpet deles det først ut 20 000 til hvert distriktslag i grunnsum innen 

1. april. 
3. Resten av pengene fordeles pr. betalende medlem korrigert for differensiert 

kontingentsats som UNG30. Beløpet utbetales pr. 20. desember. 
 

Vedtaket gjelder fra og med kontingentrefusjon 2022. 

Vedlegg: 

- Modeller for beregning av kontingentrefusjon  
- 12f - Innkommen sak fra Telemark Bygdekvinnelag 12. april 2022 
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Forutsetninger:
Kontingentsats over 30 år kr 700  Sum kontingentrefusjon 16 % kr 1 159 200
Kontingentsats under 30 år kr 350  Grunnkontingent kr 340 000
Antall betalende medlemmer over 30 år 10 200                 Grunnlag til fordeling pr. bet. medlem kr 819 200
Antall betalende medlemmer under 30 år 300                       Refusjon pr. bet. Medlem over 30 kr 79,15
Innbetalt kontingent kr 7 245 000 Refusjon pr. bet. Medlem under 30 kr 39,57
Grunnsum pr. distriktslag kr 20 000   
Antall distriktslag 17                           
Refusjonssats 16 %

Garantert Total
over 30 år under 30 år over 30 år under 30 år Grunnsum Refusjon

Distiktslag 1 1 000 30 79 150             1 187            20 000          100 337      
Distiktslag 2 750 22 59 362             871               20 000          80 233        
Distiktslag 3 500 14 39 575             554               20 000          60 129        
Distiktslag 4 200 6 15 830             237               20 000          36 067        
Distiktslag 5 120 4 9 498               158               20 000          29 656        
Distiktslag 6 80 3 6 332               119               20 000          26 451        
Øvrige 11 lag 7 550 221 597 581           8 746            220 000       826 327      
Sum 10 200 300 807 328           11 872          340 000       1 159 200   

Forutsetninger:
Kontingentsats over 30 år kr 700 Refusjon pr. medlem over 30 år kr 112,00
Kontingentsats under 30 år kr 350 Refusjon pr. medlem under 30 år kr 56,00
Antall betalende medlemmer over 30 år 10 200                 
Antall betalende medlemmer under 30 år 300                       
Innbetalt kontingent kr 7 245 000 Kontingentrefusjon 16 % kr 1 159 200
Grunnsum pr. distriktslag kr 20 000 Ekstra refusjon, jf grunnsum kr 17 208
Antall distriktslag 17                         Sum refusjon kr 1 176 408
Refusjonssats 16 %

Justering, jf Total
over 30 år under 30 år over 30 år under 30 år Grunnsum Refusjon

Distiktslag 1 1 000 30 112 000           1 680            -                113 680      
Distiktslag 2 750 22 84 000             1 232            -                85 232        
Distiktslag 3 500 14 56 000             784               -                56 784        
Distiktslag 4 200 6 22 400             336               -                22 736         
Distiktslag 5 120 4 13 440             224               6 336            20 000        
Distiktslag 6 80 3 8 960               168               10 872          20 000        
Øvrige 11 lag 7 550 221 845 600           12 376          -                857 976      
Sum 10 200 300 1 142 400       16 800          17 208          1 176 408   
De distriktslagene som ikke har nok medlemmer til å få refundert mimimum grunnsum gjennom antall medlemmer, 
har fått dette bevilget fra NBK sentralt, og ikke gjennom reduksjon fra de øvrige distriktslagene

Modell for beregning av kontingentrefusjon fra og med 2022

Antall Betalende medlemmer Refusjon

Modell for beregning av kontingentrefusjon 2020 + 2021

Antall Betalende medlemmer Refusjon
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Sak 12e 

INNKOMMEN SAK FRA HORDALAND BYGDEKVINNELAG OG BJØRGUM 
BYGDEKVINNELAG 

Bakgrunn for saken  

På bakgrunn av innkommen sak frå Bjørum Bygdekvinnelag ble følgende vedtak fattet på 
distriktsårsmøte i Hordaland Bygdekvinnelag 19. mars 2022: 

Bladet "Bygdekvinner" er eit godt blad og noko "handfast" medlemene får for medlemskapet 
sitt.  Distriktsårsmøtet i Hordaland Bygdekvinnelag oppmodar Norges Bygdekvinnelag om å 
halda fram med 4 utgåver av Bygdekvinner kvart år. Om det er aktuelt med innsparingar, bør 
det skje på andre område, som ikkje er fullt så merkbart for medlemene.  

Sak frå Bjørgum Bygdekvinnelag om prioritering av 4 utgåver av "Bygdekvinner" pr år, vert 
vidaresendt for handsaming i styret for NBK. 

Styrets vurdering 

Norges Bygdekvinnelag har stor forståelse for at våre medlemmer er skuffet over at antall 
medlemsblader er kuttet fra fire til to nummer i året. Medlemsbladet er viktig for våre 
medlemmer. Det gir tilhørighet og det når alle medlemmene.  

Bakgrunnen for denne endringen skyldes kostnadsøkning knyttet til kjøp av tjenester som for 
eksempel å trykke og distribuere (porto) medlemsbladet. Kontingenten er organisasjonens 
viktigste inntekt. De siste årene har Norges Bygdekvinnelag hatt en nedgang i antall 
medlemmer og medlemsinntekt. Fra 2019 til 2021 var det en nedgang på 1 300 medlemmer. 
Dette prøver vi så langt som mulig å kompensere med inntekter fra andre kilder slik at vi kan 
opprettholde tilbudet til medlemmene.  

I budsjettet for 2022 så styret i Norges Bygdekvinnelag dessverre behovet for å kutte i 
aktiviteter, administrasjon og tilbud til medlemmene, deriblant medlemsbladet. Vedtaket om å 
kutte i medlemsbladet gjelder for 2022. Det betyr at dersom vi sammen kan lykkes med å 
sikre en bedre økonomi og flere medlemmer i årene fremover, kan vi også øke antall 
utgivelser av medlemsbladet.  

Styret har forståelse for at bruk av e-poster, lokallagsutsendingen, nettsider og sosiale 
medier ikke oppleves å kompensere for det gode medlemsbladet på papir, men vi må gjøre 
det beste ut av de ressursene vi har og i bruk av alle våre kanaler og medier.  

 

Forslag til vedtak 

Landsmøtet tar saken til orientering. 

Vedlegg: Innkommen sak fra Hordaland Bygdekvinnelag datert 7. april 2022 
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SAK 12k  

INNKOMMEN SAK FRÅ HORDALAND BYGDEKVINNELAG, VOSS BYGDEKVINNELAG 
OG BJØRGUM BYGDEKVINNELAG 

 

Bakgrunn for saken 

Distriktsårsmøtet i Hordaland Bygdekvinnelag ber Norges Bygdekvinnelag om å ha større 
fokus på bruk av nynorsk i sitt arbeid.  Målet må vera at alle tilgjengelege “banner” og tekstar 
til bruk i laga som hovudregel må lagast på begge målføre. Av artiklar i Bygdekvinner og på 
heimesida må minst 25% vera på nynorsk.  

Styrets vurdering 

Oppmoding om meir bruk av nynorsk I organisasjonen har og vore tatt opp tidlegare, noko 
som har ført til auka bruk av nynorsk frå sentralt hald som til dømes lesarinnlegg.  

I dag er organisasjonen sine vedtekter å finna på både bokmål og nynorsk, då dette er eit 
særs viktig dokument. Likeins brosjyre for verving. Banner og plakatar til bruk på sosiale 
media blir i dei aller fleste tilfelle laga på begge målformer. Artiklar i Bygdekvinner og på 
heimesida blir på nynorsk når forfattaren nyttar nynorsk. I siste nummer av Bygdekvinner er 
ca. 10 prosent av innhaldet på nynorsk. Brosjyra til den nasjonale aksjonen  «Bruk heile 
dyret» var på nynorsk med meir.  

Dersom administrasjonen mottar førespurnader frå lokallaga på nynorsk, får dei som oftast 
svar på nynorsk. 

Å innfri eit krav om at 25% av skriftlege dokumenter og informasjon frå Norges 
Bygdekvinnelag skal vera på nynorsk, vil krevje økonomi og kompetanse, kompetanse til å 
skrive nynorsk og økonomi til trykking av dokumenter på to målformer. 

Slik situasjonen er i dag, manglar ressursar. Men ein kan sette i verk tiltak som vil auke 
bruken av nynorsk i organisasjonen ytterlegare, noko styret er innstilt på å gjere. 

Ved nye tilsettingar i administrasjonen kan det leigast vekt på at vedkomande har 
kompetanse til å skrive nynorsk. 

Når saker går ut på høyring, kan lokallaga velje om dei vil gi sine svar på bokmål eller 
nynorsk. Dersom fleirtalet gir svar på nynorsk, vil det endelege dokumentet bli på nynorsk. 
På denne måten kan lokallaga sjølve bidra til å auke bruken av nynorsk. 

Lesarinnlegg vil framleis bli sendt ut både på bokmål og nynorsk, slik at lokallaga kan nytte 
den målforma som er rådande i deira distrikt. Det er viktig å nå fram til lesaren av lokalavisa 
på lesaren si eiga målform. 

Dei andre styringsdokumenta som Politisk plattform, Strategi dokument og Arbeidsplan 
skulle ein og gjerne hatt i begge målformer. Dette er mogeleg dersom det ikkje er trong for 
opptrykk, men at dei kan leggjast på organisasjonen si heimeside. 
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SAK 12k  

INNKOMMEN SAK FRÅ HORDALAND BYGDEKVINNELAG, VOSS BYGDEKVINNELAG 
OG BJØRGUM BYGDEKVINNELAG 
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opptrykk, men at dei kan leggjast på organisasjonen si heimeside. 

 

 

 

Framlegg til vedtak 

Det vert iverksett tiltak for å auke bruken av nynorsk i organisasjonen sine skriftlege 
dokument. Ved tilsetting i administrative stillingar der kandidatane stiller likt, skal det 
vektleggjast kompetanse på å skrive nynorsk.  

Vedlegg: 

Innkommen sak frå Hordaland Bygdekvinnelag, Voss Bygdekvinnelag og Bjørgum 
Bygdekvinnelag 7. april 2022. 
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Sak nr 13 i Hordaland Bygdekvinnelag sitt årsmøte 19. mars 2022

VURDERING AV MEDLEMSKONTINGENTEN I NBK

Innkommen sak frå Voss Bygdekvinnelag til Årsmøtet I Hordaland Bygdekvinnelag 19.mars 2022.

Voss Bygdekvinnelag skriv slik:  “Fråsegn om medlemspengar.  Voss Bygdekvinnelag tykkjer

kontingenten er blitt for høg.  Me opplever at medlemer sluttar i laget av den grunn.

Dersom noko hadde kome attende til lokallaget, eller kontingenten hadde blitt sett ned, hadde det

vore lettare å verva nye medlemer.  I staden ser me at kontingenten stig.  At kontingenten er 360.- kr

for medlemer under 30 år, er ein vits.  Kor mange medlemer er det I NBK som er under 30 år?  Me er

ikkje eit ungdomslag, men vil gjerne ha yngre medlemer.  Eoid ide kunne ha vore at nye medlemer

betalar halv pris.  Kanskje dei og kunne fått ei lita velkomstgåve.  Men dei har mange andre arenaer å

bruka tida si på.  Det burde heller vera reduksjon for dei som er over 70, slik at er på tog og buss.  Det

er dei som står for mykje av det som blir gjort I laget.  Det er ikkje lett å verva nye medlemer, og slett

ikkje ei “unge kvinnene”.  Me vil gjerne få fram synspunkt på dette.”

Styret I Hordaland Bygdekvinnelag har handsama saka I styremøte 15. Februar 2022 og gjeve slik

uttale:

Styret har forståing for Voss Bygdekivnnelag sine synspunkt, og ynskjer eit fokus på saka frå styret i

Norges Bygdekvinnelag, gjerne med ei utgreiing omkring gradert medlemskontingent, og

konsekvensar for drifta av NBK, dersom medlemspengane skulle minka pga lågare kontingent. Ei

endring av kontingentsatsane vil få budsjettmessige konsekvensar, så saka må sjåast I samanhang

med budsjett-saka.

Framlegg til vedtak:

Sak frå Voss Bygdekvinnelag der dei ber om ei vurdering av kontingenten sett i ljos av rekruttering av

nye medlemmer  og “premiering” av eldre medlemmer , vert sendt til styret for Norges

Bygdekvinnelag, slik at dei får dette viktige innspelet i budsjettarbeidet.

Distriktsårsmøtet i Hordaland  Bygdekvinnelag gjorde slikt vedtak 19. mars

2022:

Distriktsårsmøtet i Hordaland Bygdekvinnelag har forståing for at

medlemskontingenten i Norges Bygdekvinnelag må fylgja prisveksten elles i

samfunnet.  Redusert pris for dei under 30 år er eit viktig signal om at

organisasjonen ynskjer seg unge medlemer og at det er eit godt argument i

samband med rekruttering.

Sak frå Voss Bygdekvinnelag der dei ber om ei vurdering av kontingenten sett

i ljos av rekruttering av nye medlemer og "premiering" av eldre medlemer,

VEDLEGG TIL SAK 12c
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Sak nr 13 i Hordaland Bygdekvinnelag sitt årsmøte 19. mars 2022
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Vedtak fatta på årsmøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 19. mars 2022: 

 Skrivet fra Sira bygdekvinnelag om i å ikke indeksregulerer kontingenten før 2026, sendes inn 
til landsmøte. 

 Det bes om at Landsmøte endrer aldersgrensen for halv kontingent fra 30 til 40 år. 

Vedlegg til sak 12d
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Vedtak fatta på årsmøte i Vest-Agder bygdekvinnelag 19. mars 2022: 

 Skrivet fra Sira bygdekvinnelag om i å ikke indeksregulerer kontingenten før 2026, sendes inn 
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Vedlegg til sak 12i 
 
Telemark Bygdekvinnelag 
v/Ellen Margrethe Garn 
Org.nr.991 586 482 
                                                                                                                           Årsmøtet 
2021 
Sak 14 A- 2021 Endring av fordeling av kontingent. 

Fra Rauland og Vinje bygdekvinnelag er det kommet inn følgende sak , endring av fordeling   av 
kontingent: innsendt sak i vedlegg 1 
Saken ble innsendt etter fristen og ble derfor ikke behandlet på årsmøtet 2020, men ble tatt opp til 
behandling på vårt årsmøte  2021, sak 10 A. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Me ber om at ein del av kontingenten skal førast attende til lokallagsarbeidet. I andre 
organisasjonar som me kan samanliknast med er dette vanleg praksis. Me ber derfor om at 
saken blir teken opp på årsmøte i fylkeslaget og at saka blir sendt vidare til sentralstyret. 

Vedtak:  

 
       TBK Årsmøtet 2022 

TBK saker til Landsmøtet 2022  
Sak 07 B- 2022 Endring av fordeling av kontingent. 
Flere lokallag i Telemark har fremmet ønsket om en tildeling av kontingenten i kroner og ører, da det 
er lokallaga som er grunnfjell i organisasjonen mener de dette er riktig. 
Det er lokallagene som er «grunnfjellet». Mange lag sliter økonomisk, ikke kun på grunn av 
koronapandemien. 
 
Styrets legger frem følgende tilleggsforslag til vedtak i sak TBK 14 A - 2021 
Tross det at vi blant annet får allsidige kurstilbud, Bygdekvinnebladet, gode brosyrer, vinder saker 
innatt i regjering og departement, trengs det penger i lokallagene. Alt kan ikke være dugnadsarbeid. 
På landsmøtet i 2018 ble saken drøftet og vedtatt i sin nå værende form. 
Mange endringsforslag i daværende saksbehandling ville være nyttige å ta opp igjen. Blant annet 
ønsket om en drøftelse av kontingenten på hvert landsmøte. 
 
Tilleggsforslag til sak 14A - 2021: 

2. Kontingent skal også være et middel for å holde liv i lokallagene og fordeles på alle 3 ledd i 
organisasjonen etter følgende nøkkel:  
Vi foreslår 85 % til NBK 10 % til distriktet og 5 % til lokallagene. Dette fordelt etter 20.000,- er 
trukket ut som grunnbeløp til distriktet leddet  

 
Vedtak:   Forslag 1 til vedtak( i sak 14 A- 2021)  med tillegsforslag 2 (i  Sak 07 B- 2022) ble 

enstemmig vedtatt. Saken sendes Norges Bygdekvinnelag for behandling på 
landsmøtet 2022. 

 
Med vennlig hilsen 
styret i TBK,  Mette B. Bøe (leder) 
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Vedlegg til TBK sak 14 A /2021 
 
         Rauland 21.01.2020 
Til årsmøte i Telemark Bygdekvinnelag 07.03.2020 
Rauland Bygdekvinnelag hadde årsmøte 21/10-19 med hyggeleg besøk frå Fylkeslaget. 
 
Representanten gav oss ei grei orientering om arbeidet i fylkeslaget og sentralt. 
Då me kom til disponering av årskontingent, kom det ein del reaksjonar. 
84% til Landslaget, 16% til Fylkeslaget og 0% til lokallaget. 
Dette er urettferdig, for ikkje å seia respektlaust.   
Det er lokallaga som er «grunnfjellet» i denne organisasjonen. 
Det er fullt mogleg å drive ein organisasjon på dugnad, men det må finnast nokre pengar i 
botnen. 
 
Fylkesrepresentanten mente me fekk mykje att for kontingenten. Me set pris på det som blir 
gjort sentralt, og skjønner at det må pengar til det arbeidet. 
Me er langt frå møtestader både lokalt og sentralt, og det kostar å sende utsendingar til 
sentrale arrangement. 
Det er ikkje lett å motivere folk til deltaking når me ikkje er «heilt med på laget». 
Vårt arbeid går ut på å styrke laget lokalt, og å skape identitet til Bygdekvinnelaget i alle ledd. 
Det er vanskelig å argumentere for dette når me ikke ein gong skal ha del i kontingenten. 
 
Etter ein del diskusjon oppfordret Fylkesrepresentanten oss til å skrive et brev om saken. 
Den oppfordringen tar vi gjerne. 
Utan Lokallag blir det korkje Fylkeslag eller Landslag. 
Me ber om at ein del av kontingenten skal førast attende til lokallagsarbeidet. 
I andre organisasjoner som me kan samanliknast med er dette vanleg praksis. 
Me ber derfor om at saken blir teken opp på årsmøte i fylkeslaget 7.mars, og at saka blir 
sendt vidare til sentralstyret. 
 
 
Rauland Bygdekvinnelag    Vinje Bygdekvinnelag 
Karin Drivarbekk     Wenche Øygarden 
Wenja Rui  
Torbjørg Enerstad  
 
Forslag til vedtak: 
Me ber om at ein del av kontingenten skal førast attende til lokallagsarbeidet. 
I andre organisasjoner som me kan samanliknast med er dette vanleg praksis. 
Me ber derfor om at saken blir teken opp på årsmøte i fylkeslaget 7.mars, og at saka blir 
sendt vidare til sentralstyret.     
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Vedlegg til TBK sak 14 A /2021 
 
         Rauland 21.01.2020 
Til årsmøte i Telemark Bygdekvinnelag 07.03.2020 
Rauland Bygdekvinnelag hadde årsmøte 21/10-19 med hyggeleg besøk frå Fylkeslaget. 
 
Representanten gav oss ei grei orientering om arbeidet i fylkeslaget og sentralt. 
Då me kom til disponering av årskontingent, kom det ein del reaksjonar. 
84% til Landslaget, 16% til Fylkeslaget og 0% til lokallaget. 
Dette er urettferdig, for ikkje å seia respektlaust.   
Det er lokallaga som er «grunnfjellet» i denne organisasjonen. 
Det er fullt mogleg å drive ein organisasjon på dugnad, men det må finnast nokre pengar i 
botnen. 
 
Fylkesrepresentanten mente me fekk mykje att for kontingenten. Me set pris på det som blir 
gjort sentralt, og skjønner at det må pengar til det arbeidet. 
Me er langt frå møtestader både lokalt og sentralt, og det kostar å sende utsendingar til 
sentrale arrangement. 
Det er ikkje lett å motivere folk til deltaking når me ikkje er «heilt med på laget». 
Vårt arbeid går ut på å styrke laget lokalt, og å skape identitet til Bygdekvinnelaget i alle ledd. 
Det er vanskelig å argumentere for dette når me ikke ein gong skal ha del i kontingenten. 
 
Etter ein del diskusjon oppfordret Fylkesrepresentanten oss til å skrive et brev om saken. 
Den oppfordringen tar vi gjerne. 
Utan Lokallag blir det korkje Fylkeslag eller Landslag. 
Me ber om at ein del av kontingenten skal førast attende til lokallagsarbeidet. 
I andre organisasjoner som me kan samanliknast med er dette vanleg praksis. 
Me ber derfor om at saken blir teken opp på årsmøte i fylkeslaget 7.mars, og at saka blir 
sendt vidare til sentralstyret. 
 
 
Rauland Bygdekvinnelag    Vinje Bygdekvinnelag 
Karin Drivarbekk     Wenche Øygarden 
Wenja Rui  
Torbjørg Enerstad  
 
Forslag til vedtak: 
Me ber om at ein del av kontingenten skal førast attende til lokallagsarbeidet. 
I andre organisasjoner som me kan samanliknast med er dette vanleg praksis. 
Me ber derfor om at saken blir teken opp på årsmøte i fylkeslaget 7.mars, og at saka blir 
sendt vidare til sentralstyret.     

Vedlegg sak 12j 
 
Kontingent i Norges Bygdekvinnelag 
Sendt inn av Rogaland Bygdekvinnelag, med utgangspunkt i innspel frå Sand Bygdekvinnelag 
og Suldal Bygdekvinnelag. Vedteke i årsmøte i Rogaland Bygdekvinnelag 2022. 
 
Innspel frå Sand og Suldal Bygdekvinnelag: 
Kontingentkravet for 2022 er kome. Den er nå på 715 kroner, ein auke på 20 kroner frå i fjor. 
Kanskje ikkje så mykje det, men kontingenten var høg frå før.  
 
Me kjenner til at fleire av våre medlemmer no vurderer å melda seg ut av laget grunna den 
høge kontingenten. Me ser også at den høge kontingenten er ein terskel for mange for å 
melda seg inn i Bygdekvinnelaget. Når dette skjer samtidig med at det er stor nedgang i 
medlemstalet etter to år med pandemi og redusert aktivitet, vil det vera ganske kritisk for 
framtida for Bygdekvinnelaget, både sentralt og for lokallaga.  
 
Me som har vore med i fleire år, ser at organisasjonen gjer mykje godt arbeid, og forstår at 
det kostar pengar. Me vonar likevel at NBK finn andre stader å henta inn den nødvendige 
økonomien, enn på medlemskontingenten.  
 
Me vil be årsmøtet i RBK senda forslag til landsmøtet og sjå om det er mogleg å redusera 
kontingenten ved å redusera på andre utgifter.  
 
Med helsing  
Suldal Bygdekvinnelag og Sand Bygdekvinnelag 
 
 
Utgreiing: 
Rogaland Bygdekvinnelag har registrert misnøye blant lokallaga og medlemmane med nivået 
på kontingenten i fleire år. Særleg vert det trekt fram at lokallaga no får ingen del i 
kontingenten, og at samanliknbare organisasjonar har lågare kontingent. Kontingenten er no 
indeksregulert, og vert automatisk justert opp kvart år utan diskusjon. 
Det kostar sjølvsagt å drive ein landsdekkande organisasjon. Det er blant anna betydelege 
kostnadar til reising, drift av organisasjon og administrasjon. Med ny 
kommunikasjonsteknologi er det mogleg å redusere reise og møtekostnadane noko, men det 
vil ikkje gje dei verkeleg store utslaga på budsjettet. Skal det gjerast noko med 
kontingentnivået vil det bety ein omlegging av korleis Noregs Bygdekvinnelag vert drifta. 
  
Drøfting: 
Me har god kjennskap til kvifor kontingenten blei justert, og har informert våre medlemmer 
dette. Men me skjønner at våre medlem reagerer, då dei slit med å verva nye medlem samt 
å behalda dei me har.  
Treng kontingenten verta indeksregulert kvar år?  
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Er det synleg nok kva medlemsfordeler ein har for å vera medlem?  
Burde det våre fleire fordeler? 
Burde UNG30 auka i alder? UNG35 eller UNG40? 
Kan ein dela summen, og betala i to omgangar? 
 
Forslag til vedtak: 
Norges Bygdekvinnelag utarbeider ein plan for korleis ein kan redusere eller fryse 
kontingenten ved å redusere utgifter eller å finna nye inntektskjelder.  
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Vedlegg til sak 12f 
 
Telemark Bygdekvinnelag 
Skiensveien 750 
3830 Ulefoss 
Mobil:  99017615                                                                                                                                                     
e-post: telemark.bygdekvinnelag@gmail.com 
Org.nr.991 586 482 
 

 

2022 Sak til landsmøtet – Kontingentandel til distriktslag 

Avklaring på spørsmål om beregning av distriktlagskontingent 

I forbindelse med spørsmål vi har hatt rundt beregningsmodell for utregning av 
kontingentandel til distriktslag har vi fremdeles noen ubesvarte problemstillinger som vi 
mener det er viktig å få avklaring på. 

1. Bruk av beregningsmodell  

Styret i Norges bygdekvinnelag mener at følgende beregningsmodell skal legges til grunn: 

Alle distriktslag skal få 16% av innbetalt kontingentandel i aktuelt distrikt. I de distrikt der 
dette utgjør en mindre andel enn kr 20 000,- skal minimumsutbetaling være kr 20 000,-. 

Landsmøtevedtak som det ble stemt over var følgende: 

Felles kontingent fordeles med 84% til sentralleddet og 16% til fylkene etter fordeling 
med en grunnsum kr 20.0000 til alle fylker. Resterende beløp fordeles per medlem. 

 
Telemark mener riktig tolkning av dette vedtaket er at 16 % beregnes etter fratrekk av 
grunnbeløpet på 20 000. 

Som eksempel vil da for Telemark distrikt utregningen blir følgende: 
 
480 medlemmer a 680,- er total medlemskontingent kr 326 400,- 
 Av dette trekkes først fra grunnbeløp på kr 20 000,-og deretter beregnes det 16% av det 
resterende beløp (kr 306 400,-)  
 
Ut fra denne beregningsmåten blir da utbetaling til Telemark følgende: 
Grunnbeløp: kr 20 000,-   + (16% av 306 400,-) kr 49 024,-   Totalt 69 024,-  
 
Beregningsmodellen vi har fått oversendt fra økonomiansvarlig i Norges bygdekvinnelag 
viser beregning på følgende måte. Det beregnes 16% av total medlemskontingenten 
(16% av 326 400,-) og utbetalingen gjøres trinnvis med 1. utbetaling på 20 000,- og 2. 
utbetaling på 32 224,-  Totalt kr 52 224,- 

 
 
 

Er det synleg nok kva medlemsfordeler ein har for å vera medlem?  
Burde det våre fleire fordeler? 
Burde UNG30 auka i alder? UNG35 eller UNG40? 
Kan ein dela summen, og betala i to omgangar? 
 
Forslag til vedtak: 
Norges Bygdekvinnelag utarbeider ein plan for korleis ein kan redusere eller fryse 
kontingenten ved å redusere utgifter eller å finna nye inntektskjelder.  
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Oversikt fra Norges bygdekvinnelag: 

 
 

Dette utgjør i eksempelet en forskjell i utbetaling på kr 16 800,- som det er viktig å få avklart 
da det kan virke som om vedtaket om endring av kontingentfordeling som ble gjort på 
landsmøtet i 2018 kan ha blitt gjort med noe uklare forutsetninger som etter vår mening ikke 
er fullt forstått av medlemmene. I tillegg er vedtaket noe upresist formulert og kan gi rom 
for forskjellige tolkninger. 

Forslag til avklaring: 

Det bør diskuteres og bli enighet om hvilken beregningsmodell som er riktig og hvis det 
konkluderes med at eksisterende modell skal videreføres bør det på landsmøte gjøres nytt 
vedtak om kontingentfordeling med et vedtak som blir formulert mer presist og ikke kan 
misforståes. 

 
2. Utbetalingsdatoer 

Telemark ønsker at Norges bygdekvinnelag fastsetter og gir informasjon om faste datoer 
for utbetaling av kontingent slik at distriktslagene kan få en forutsigbarhet i forhold til 
drift og regnskap/budsjett. 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Mette  Borgersen Bøe     

Leder Distrikt Telemark  
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       TBK Årsmøtet 2022 

TBK saker til Landsmøtet 2022  
 

Sak 07/22 D) Kontingentandel til distriktslag 

  Avklaring på spørsmål om beregning av distriktlagskontingent 

 

Forslag 1: Uklarheter rundt beregningsmodellen for medlemskontingenten og   utbetalingsdato 
til distriktslagene bes tas opp til behandling på landsmøte 2022 

Forslag 2: Subsidiært tilbakebetales feilaktig tilbaketrukket medlemskontingent fra 
distriktslagene for 2020 og 2021. 

 

Vedtak:  Forslag 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Saken sendes NBK for behandling på 
landsmøtet 2022. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Telemark Bygdekvinnelag 
Mette B. Bøe 
leder  

 
Oversikt fra Norges bygdekvinnelag: 

 
 

Dette utgjør i eksempelet en forskjell i utbetaling på kr 16 800,- som det er viktig å få avklart 
da det kan virke som om vedtaket om endring av kontingentfordeling som ble gjort på 
landsmøtet i 2018 kan ha blitt gjort med noe uklare forutsetninger som etter vår mening ikke 
er fullt forstått av medlemmene. I tillegg er vedtaket noe upresist formulert og kan gi rom 
for forskjellige tolkninger. 

Forslag til avklaring: 

Det bør diskuteres og bli enighet om hvilken beregningsmodell som er riktig og hvis det 
konkluderes med at eksisterende modell skal videreføres bør det på landsmøte gjøres nytt 
vedtak om kontingentfordeling med et vedtak som blir formulert mer presist og ikke kan 
misforståes. 

 
2. Utbetalingsdatoer 

Telemark ønsker at Norges bygdekvinnelag fastsetter og gir informasjon om faste datoer 
for utbetaling av kontingent slik at distriktslagene kan få en forutsigbarhet i forhold til 
drift og regnskap/budsjett. 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Mette  Borgersen Bøe     

Leder Distrikt Telemark  
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Vedlegg til sak 12e 

 

INFORMASJON FRÅ NORGES BYGDEKVINNELAG GJENNOM “BYGDEKVINNER” ELLER SOSIALE 
MEDIA? 

 

Innkomen sak frå Bjørgum Bygdekvinnelag til Årsmøtet I Hordaland Bygdekvinnelag  på møtet 19. 
Mars 2022. 

Bjørgum Bygdekvinnelag skriv slik:  “I Lokallagsutsendinga våren 2022 står det at “Bygdekvinner” 
berre skal koma ut I papirform to gonger I året. 

Mykje av informasjonen skal gå gjennom sosiale mediar og nettsida til NBK.  Sjølvsagt er det enklare 
å senda ut via nett og sosiale media, men me I Bjørgum Bygdekvinnelag synest dette ikkje er noko 
god løysing endå.  Dette på grunn av at det er mange eldre medlemar I bygdekvinnelaga rundt om I 
Noreg og mange av dei er ikkje på nett eller sosiale media. 

Me i Bjørgum Bygdekvinnelag er litt redd for at medlemar skal melda seg ut når det vert for 
digitalisert.  Me tenkjer at om nokre år kan dette vera aktuelt, men me synest det vert for tidleg å 
gjennomføra dette no.” 

Styret I Hordaland Bygdekvinnelag har handsama saka I styremøte 15. Februar 2022, og gjeve slik 
uttale: 

Styret vurderar saka til å vera eit økonomisk spørsmål, og finn det vanskeleg å meine noko om saka 
utan å sjå den som ein del av den økonomiske situasjonen i NBK.   Styret ber om at saka må 
handsamast saman med budsjettet, og at det må gå fram av sakspspira kva som ligg til grunn for ei 
halvering av tal “Bygdekvinner” ut til medlemmene.  Styret vil også peika på at NBK kan nytta e-post 
for å nå ut til medlemmene, då det truleg er fleire medlemmer som har  e-post-adresse, enn dei som 
nyttar sosiale media. 

Framlegg til vedtak: 

Sak frå Bjørgum Bygdekvinnelag om prioritering av 4 utgåver av “Bygdekvinner” pr år, vert 
vidaresendt for handsaming i styret for NBK, som vurderar om saka skal leggjast fram for Landsmøtet 
i juni 2022.   

Distriktsårsmøtet i Hordaland gjorde slikt vedtak 19. mars 2022: 

Bladet "Bygdekvinner" er eit godt blad og noko "handfast" medlemene får for medlemskapet sitt.  
Distriktsårsmøtet i Hordaland Bygdekvinnelag oppmodar Norges Bygdekvinnelag om å halda fram 
med 4 utgåver av Bygdekvinner kvart år.  Om det er aktuelt med innsparingar, bør det skje på andre 
område, som ikkje er fullt så merkbart for medlemene.  

Sak frå Bjørgum Bygdekvinnelag om prioritering av 4 utgåver av "Bygdekvinner" pr år, vert 
vidaresendt for handsaming i styret for NBK. 
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Vedlegg til sak 12k 

BRUK AV NYNORSK I NORGES BYGDEKVINNELAG 

 

Innkomne saker frå Voss Bygdekvinnelag og Bjørgum Bygdekvinnelag  til årsmøtet I Hordaland 
Bygdekvinnelag på møtet 19. Mars 2022. 

Voss Bygdekvinnelag skriv slik: 

“Det har vore teke opp som sak tidlegare, men så vidt eg veit har ikkje dette blitt teke alvorleg I NBK.  
Det er underleg at eit lag for bygda ikkje skriv noko på nynorsk.  Det må då vera fleire kommunar enn 
Voss som har nynorsk som sitt offisielle skriftspråk i sin kommune. 

Voss er eit av dei fyrste laga som vart skipa. Så tidleg som I 1925.  (Det fyrste laget vart skipa I 
Spjelkavik på Sunnmøre I 1917).  NBK vart skipa I 1946, så me har lange tradisjonar I vårt lokallag.  
Me har delteke mykje med frivillig arbeid for bygda vår og støtta ymse arrrangement når det gjeld 
mat, bunad og anna kulturelt og praktisk arbeid.  Difor tykkjer me det er rett og rimeleg at NBK som 
hovudorganisasjon også nyttar nynorsk.  Kravet I det offentlege er eit minimum på 25% av begge 
målføra.  NBK vil vera ein mangfaldig og inkluderande organisasjon. 

A.  Språk er ein viktig faktor for folk sin identitet, og viktig for å føla seg inkludert. 
B. B.  Me meiner at det må vera eit krav at organisasjonshandboka skal vera på nynorsk for lag 

som ynskjer det. 
C. Me meiner det bør vera nynorsk I høyringsdokument og andre skriv de sender til oss.” 

 

Bjørgum Bygdekvinnelag skriv slik: 

“Me ynskjer at det vert meir nynorsk I informasjonen som vert sendt ut frå sentralt hald.  Meir 
nynorsk I “Bygdekvinner”, informasjon på nettsidene, sosiale mediar sendt ut frå Norges 
Bygdekvinnelag.” 

 

Styret I Hordaland Bygdekvinnelag har handsama sakene i møte 15. februar 2022 og gjev slik 
uttale: 

Styret har forståing for Voss Bygdekvinnelag og Bjørgum Bygdekvinnelag sine ynskje om meir bruk av 
nynorsk I NBK, og støttar kravet om at minst 25% av skriftlege dokument/informasjon frå NBK 
sentralt til lokallaga skal finnast på nynorsk eller på begge målføre. 

 

Framlegg til vedtak: 

Sak frå Voss bygdekvinnelag og Bjørgum Bygdekvinnelag om meir bruk av nynorsk i Norges 
Bygdekvinnelag vert vidaresendt til vidare handsaming i styret i Norges Bygdekvinnelag, som 
vurderer om saka skal leggjast fram for Landsmøtet i juni 2022. 

 

 

 

 

Vedlegg til sak 12e 

 

INFORMASJON FRÅ NORGES BYGDEKVINNELAG GJENNOM “BYGDEKVINNER” ELLER SOSIALE 
MEDIA? 

 

Innkomen sak frå Bjørgum Bygdekvinnelag til Årsmøtet I Hordaland Bygdekvinnelag  på møtet 19. 
Mars 2022. 

Bjørgum Bygdekvinnelag skriv slik:  “I Lokallagsutsendinga våren 2022 står det at “Bygdekvinner” 
berre skal koma ut I papirform to gonger I året. 

Mykje av informasjonen skal gå gjennom sosiale mediar og nettsida til NBK.  Sjølvsagt er det enklare 
å senda ut via nett og sosiale media, men me I Bjørgum Bygdekvinnelag synest dette ikkje er noko 
god løysing endå.  Dette på grunn av at det er mange eldre medlemar I bygdekvinnelaga rundt om I 
Noreg og mange av dei er ikkje på nett eller sosiale media. 

Me i Bjørgum Bygdekvinnelag er litt redd for at medlemar skal melda seg ut når det vert for 
digitalisert.  Me tenkjer at om nokre år kan dette vera aktuelt, men me synest det vert for tidleg å 
gjennomføra dette no.” 

Styret I Hordaland Bygdekvinnelag har handsama saka I styremøte 15. Februar 2022, og gjeve slik 
uttale: 

Styret vurderar saka til å vera eit økonomisk spørsmål, og finn det vanskeleg å meine noko om saka 
utan å sjå den som ein del av den økonomiske situasjonen i NBK.   Styret ber om at saka må 
handsamast saman med budsjettet, og at det må gå fram av sakspspira kva som ligg til grunn for ei 
halvering av tal “Bygdekvinner” ut til medlemmene.  Styret vil også peika på at NBK kan nytta e-post 
for å nå ut til medlemmene, då det truleg er fleire medlemmer som har  e-post-adresse, enn dei som 
nyttar sosiale media. 

Framlegg til vedtak: 

Sak frå Bjørgum Bygdekvinnelag om prioritering av 4 utgåver av “Bygdekvinner” pr år, vert 
vidaresendt for handsaming i styret for NBK, som vurderar om saka skal leggjast fram for Landsmøtet 
i juni 2022.   

Distriktsårsmøtet i Hordaland gjorde slikt vedtak 19. mars 2022: 

Bladet "Bygdekvinner" er eit godt blad og noko "handfast" medlemene får for medlemskapet sitt.  
Distriktsårsmøtet i Hordaland Bygdekvinnelag oppmodar Norges Bygdekvinnelag om å halda fram 
med 4 utgåver av Bygdekvinner kvart år.  Om det er aktuelt med innsparingar, bør det skje på andre 
område, som ikkje er fullt så merkbart for medlemene.  

Sak frå Bjørgum Bygdekvinnelag om prioritering av 4 utgåver av "Bygdekvinner" pr år, vert 
vidaresendt for handsaming i styret for NBK. 
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Vedtak i  Distriktsårsmøtet i Hordaland Bygdekvinnelag  i Ulvik 19. mars 2022: 

Distriktsårsmøtet i Hordaland Bygdekvinnelag ber Norges Bygdekvinnelag om å ha større fokus på 
bruk av nynorsk i sitt arbeid.  Målet må vera at alle tilgjengelege “banner” og tekstar til bruk i laga 
som hovudregel må lagast på begge målføre.  Av artiklar i Bygdekvinner og på heimesida må minst 
25% vera på nynorsk.   

Sak frå Voss Bygdekvinnelag og Bjørgum Bygdekvinnelag om meir bruk av nynorsk i Norges 
Bygdekvinnelag vert vidaresendt til vidare handsaming i styret i Norges Bygdekvinnelag.   
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Vedtak i  Distriktsårsmøtet i Hordaland Bygdekvinnelag  i Ulvik 19. mars 2022: 

Distriktsårsmøtet i Hordaland Bygdekvinnelag ber Norges Bygdekvinnelag om å ha større fokus på 
bruk av nynorsk i sitt arbeid.  Målet må vera at alle tilgjengelege “banner” og tekstar til bruk i laga 
som hovudregel må lagast på begge målføre.  Av artiklar i Bygdekvinner og på heimesida må minst 
25% vera på nynorsk.   

Sak frå Voss Bygdekvinnelag og Bjørgum Bygdekvinnelag om meir bruk av nynorsk i Norges 
Bygdekvinnelag vert vidaresendt til vidare handsaming i styret i Norges Bygdekvinnelag.   

 

 

 

 



Bygdekvinnelagets  

etiske kjøreregler 

Vi skal respektere hverandre 

Vi skal være åpne og ærlige 

Vi skal vise engasjement 

Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger 

Vi skal skape trivsel, stolthet og glede


