
Buskerud Bygdekvinnelag   
Referat fra styremøte 31.oktober 2019 hos Tonje Myre 
Til stede: Sølvi Jødal, Frøydis Løkensgard, Eva Daler, Tonje Myre, Aud T Gjerde og 
Marit Stevning 
Ingen fravær 
Møtet startet kl 12.45  
Sak 36/19 Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsorden: Godkjent  
Sak 37/19 Godkjenning av referater 
Styremøte hos Sølvi Jødal 28/29.august 2019. Referatet godkjent. 
Referat fra inspirasjonsdag 5. okt 2019. Referatet godkjent. 
Sak 38/19 Begrepsavklaring om sonemøter, sonestyremøter, soneledermøte, 
fellesmøte i sonen 
Jfr et referat fra styremøte sak 28/2016 der dette er forklart. Pr. i dag er det sonemøter 
som er det vanlige. Retningslinjer for å avholde sonemøter er slik: Sonerepresentanten 
skal ta kontakt med det laget som er på tur til å arrangere. Det ansvarlige laget lager 
program og inviterer sonens lag. Det arrangerende lag, leder møtet. 
Sonerepresentanten eventuelt dersom fylkesleder er til stede, orienterer litt om 
arbeidet i fylket og aktuelt fra NBK. På sonemøte skal hvert lag ha et innlegg på ca 5 
min. der en forteller om hva laget har gjort siste året. Annet innhold i møtet er fritt opp 
til det arrangerende lag å bestemme.  Sonemøte skal avholdes innen utgangen av 
februar før fylkes-årsmøtet. Referat fra sonemøtet utarbeides av sonerepresentanten, 
som tar vare på referatene, og leverer disse videre ved skifte til ny representant. 

Soneledermøte er møte for alle lokallageslederne i sonen og som er mest vanlig i 
forbindelse med forberedelse til årsmøtet i fylket.  
Sonestyremøte er ikke lenger aktuelt og går derfor ut  
Vi endrer hermed begrepsforklaringen i sak av 28/ 2016. Det blir lagt info om dette på 
BBK sin nettside. 
Vedtak på dette: Enstemmig godkjent. 

Sak 39/19 Sak 4, sak 6 og sak 15 på dagens saksliste (referat fra sonemøtene) går ut 
som følge av vedtakene som er gjort i sak 38. vedtatt ok. 

Sak 40/19 orientering om sonemøter 2019/2020(sak 11 og sak 8 i innkallingen) 
Sone A. Sonerepresentant for sonen, Tonje Myre deltok. Sonemøte på Sundrehall på 
Ål 25. september 2019. 
 Sone B. Sonerepresentant for sonen, Marit Stevning Sonemøte på Rollag Bygdetun 
23. oktober. Sølvi Jødal har takket ja til invitasjon. 
Sone C. Sonerepresentant for sonen, Aud Teigen Gjerde. Sonemøte på Nerstad 
Samfunnshus 13. november. Aud Teigen Gjerde og Sølvi Jødal deltar.  
Sone D. Sonerepresentant for sonen, Eva Daler. Sonemøte 20. februar 2020. 
Benterudstua i Hønefoss.  Eva Daler og Sølvi Jødal deltar 



Sone E. Sonerepresentant for sonen, Frøydis Løkensgard. Sonemøte 25. september. 
Frøydis Løkensgard deltok.  
Sone F. Sonerepresentant for sonen, Frøydis Løkensgard. Sonemøte 3. september på 
Marihøne kafe/gårdsbakeri i Lier.  Sølvi Jødal og Frøydis Løkensgard deltok.  

Sak 41/19 Nedre Buskerud bunaden orienteringssak 
Frøydis, Alette Lund og Else Thorud (bunads nemnd i BBK) har et stadig arbeid med 
å få salg og tilvirkning av bunaden i ordnede former. De har hatt møte med Grete 
Nilsen vedrørende bunaden.  
Grete Nilsen som er godkjent tilvirkerske, og vår bunads nemnd skal arbeide videre 
med å få flere godkjente tilvirkere. Møtet på Drammen husflid 21.november for å 
komme videre med saken. Tonje Myre fra styret i BBK, som har drevet mye som 
bunadstilvirker vil delta på møtet. 
NBK ved Marie Aasli har henvendt seg til BBK om hvem som produserer Nedre 
Buskerud bunaden, herredrakta og fått svar fra Frøydis Løkensgard. De har hatt 
henvendelse fra en som vil skaffe bunaden da med rød vest. Frøydis har svart 
vedkommende: Dette er ikke aktuelt da det ikke er rød vest til vår Buskerud bunad. 

 Sak 42/19 orienteringssak om NBK strategi mot 2026 
Mottatt forslag ble gått gjennom og vi utarbeidet et høringssvar som Sølvi sender til 
NBK (questback) innen fristen 10.desember. Skjemaet er nå sendt 

Sak 43/19. Oppsummering fra inspirasjon dag på Tyrifjord. Kun positive 
tilbakemeldinger. 
Mange vil ha en slik dag hvert år, og at det kun er to tema på programmet. 
Vedtak: For årets inspirasjonsdag skal kostnaden til hotellet dekkes av Lang, lang 
rekke kontoen, øvrige kostnader tas fra BBK sin ordinære konto. Sølvi hadde 
utarbeidet et forslag til søknad om bevilling fra Lang, lang rekke kontoen, og denne 
ble undertegnet av samlet styre.  

 Sak 44/19 Om årets TV aksjon, orienteringssak fylkesleder oppfordret i forkant av 
aksjonen til at lokallagene støttet aksjonen ved pengebidrag, eventuelt med bistand på 
aksjonsdagen. 
Takkekort fra Nina Paulsen Valand og Ingvild Buhaug i TV aksjonen Buskerud har 
takket for utvist interesse og bidrag til aksjonen. 

Sak 45/19 Åse Søyland fra Svene BK har bedt styret om å ta opp igjen 
henstillingen om å slå grøftekanter kun en gang i året 
Styret i BBK gjorde følgende vedtak: Styret i BBK har tatt dette opp som resolusjon 
til NBK sitt landsmøte, samt på Inspirasjonsdag på Tyrifjord Hotell v/Per Olav 
Krekling i okt, og mener derfor saken alt er godt i varetatt fra vår side. 



Sak 46/19 Valgkomiteen må kontaktes. Sølvi Jødal tar kontakt med komiteen som 
består av Trine Slotfeldt, Anne Grete Hagen, vararepresentanter: Åse Bjøråsen og Eli 
Kristin Støle Wittussen. 

Sak 47/19 Invitasjon fra ledermøte i Buskerud Bondelag 15. – 16. november. Sølvi 
Jødal leste programmet, veldig interessant, og Aud T. Gjerde vil delta. 

Eventuelt  
Sak 48/19 Årsmelding årsmøtet 2020. Frøydis Løkensgard refererte fra møte med 
lagene i Sone E som skal arrangere årsmøte i 2020 Det er usikkerhet om årsmeldingen 
skal produseres som tidligere år eller om den kan produseres digitalt. Lagene i E er 
enstemmig innstilt på siste alternativ. Vi i styret mener at det ikke er gjort noe konkret 
vedtak om endring, jf generaldebatten der vi leser følgende: 
Flere lokallag har tatt til orde at de ønsker at styret fjerner» vår største inntektskilde, 
«Vandreloddboken, lotterisalget og annonser til årsmeldingen. Det vil fremgå av 
regnskap og budsjett hvor mye denne ekstra inntekt utgjør for oss.  
Noen lokallag ønsker årsmelding og annet fra styret sendt elektronisk. Argumentet er: 
Reduksjon av porto, papirkostnader mm.  Dette kan la seg gjøre, men blir denne 
måten å formidle informasjon på, lest? Jeg har motsatt erfaring at ikke alle leser det 
som blir sendt ut.  
Så til De som ikke ønsker å få post elektronisk, eller lagt inn på hjemmesider etc. Hva 
med disse medlemmer? Det er fremdeles medlemmer som synes at det ikke er så greit 
å få alt på e post.  
  
Styret vurderte saken og ser absolutt fordeler ved en slik løsning 
Aud T. Gjerde går for en versjon der vi produserer årsmeldingen digital og at 
årsmeldinga ikke trykkes på et trykkeri. Produksjonen blir da ikke på glanset papir. 
Hver enkelt kan skrive ut etter behov. Det vil jo si at alle, ikke bare de representantene 
som skal delta på årsmøtet vil ha tilgang på meldinga. Det skal da være slik at styret i 
BBK sørger for å skrive ut årsmeldinga på papir til dem som ønsker det. 
Vi ser at markedet for annonser da blir svært begrenset, og at dette vil gi en reduksjon 
av inntekter til BBK. Lagene i sone E må uansett forsøke å få inn de 
annonseinntektene som er mulig!  
Styret ber om at hvert lag gir tilbakemelding hva en ønsker, svar gis innen 1.jan 
2020 til Sølvi Jødal. Styret vurderer saken ut ifra tilbakemeldinger ved styremøte i 
jan. 

Andre saker under eventuelt 
Reiseregning til NBK er vanskelig å få fylt ut på skjemaet hvem kan hjelpe. Sølvi 
Jødal må ta kontakt med NBK for hjelp 



Studieforbundet for Næring og Samfunn, spørsmål fra Allette Lund Sandsvær, laget 
skal avholde kurs, men hun får ikke kontakt med studieforbundet. Sølvi Jødal skal gi 
tilbakemelding til Allette Lund* 
NBK årsmelding fra 2018. Her er styret i BBK feil oppført. Sølvi Jødal tar kontakt 
med NBK og får rettet opp dette** 
------------------- 

Neste møte bestemmes til torsdag 9. januar 2020 hos Aud T. Gjerde på Åmot kl 11.00. 
Møtet avsluttet kl 17.30.  

 Etter møtet: 
* Sølvi Jødal har hatt kontakt med NBK om Studieforbundet. Har fått tilbakemelding 
via referat fra styremøte i NBK der det framgår at NBK melder seg ut av 
Studieforbundet for næring og samfunn og inn i Studieforbundet kultur og tradisjon, 
overgangen skjer fra 01.01.20. Kontaktperson er leder av Region Buskerud Liv Berit 
Strøm tlf 473 88521 ev. epost: livberitstrøm@gmail.com Vi tar saken opp igjen på 
neste styremøte for å belyse saken nærmere. 

** Sølvi Jødal har spurt om hva som er riktig styre for 2018. Det er vel det styret som 
ble valgt på årsmøtet 2018. 

  


