
Buskerud Bygdekvinnelag   
Referat fra styremøte 06. april 2020 telefonmøte (på grunn av Korona 
restrikskjoner) 
Til stede: Sølvi Jødal, Eva Daler, Tonje Myre, Aud T Gjerde og Marit Stevning 
 Fravær: Frøydis Løkensgard 
Møtet startet kl 18.00 
Fortsetter på saks nr. fra forrige år i og med at årsmøte ikke er gjennomført: 
Sak 70/19 Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsorden: godkjent  
Sak 71/19 Godkjenning av referater 
Styremøte hos Daler 19.02 Referatet godkjent. 
Styremøte bestemt til 12.mars i forkant av årsmøte, ble som følge av avlyst årsmøte også 
avlyst. 
Sak 72/19 Årsmøtet 2020 orienteringssak 
 Årsmøtet på Lampeland ble utsatt og krav fra dem kr 30 000 er betalt av BBK. Hvert 
lokallag har fått krav om å betale inne til BBK sin del av regningen ut fra påmeldingslisten. 
Krav om dette er sendt hvert enkelt lag 23.mars. Åse Skagnæs har rapportert at mange lag 
har innbetalt og det kommer stadig noen nye. Også en del av annonseinntektene er inngått, 
Åse Skagnæs har oversikt og purrer i midten av april på dem som ikke er innbetalt. 
I 30.000 kravet fra Lampeland fikk vi også lovnad om 15.000 i avslag dersom vi ville holde 
et tilsvarende arrangement på hotellet innen utgangen av 2020. Det er vel tvilsomt om det 
blir noe av. Årsmøtet vil måtte arrangeres på annen vis, som for eksempel ved Microsoft 
Teams, på samme måte som Buskerud 4H arrangerte årsmøte nå i vår. Tonje/Eva 
undersøker om det lar seg gjøre å gjennomføre på den måten og gir oss tilbakemelding på 
dette. Sølvi har kontakt med NBK eller Buskerud Bondelag om erfaringer på dette. 
 
Sak 73/19 NBK Orienteringssaker 
Kort gjennomgang av sakene med enkelte kommentarer: 

a. NBK arbeider for gode oppskrifter og maler for å gjennomføre møter så snart de er 
trygge på at verktøyene/metodene er realistiske å få til i praksis. 

b. En arbeider mot mål at fylkesårsmøter og NBK sitt årsmøte avholdes før sommeren 
2020 og i samråd med det enkelte fylkeslag tilrettelegger for alternative verktøy for 
kommunikasjon. 

c. Sølvi har sendt administrasjonen i NBK fakta om det reelle tapet BBK har hatt ved å 
avlyse/utsette årsmøtet. 

d. Landsmøtet i NBK Bergen 5.–6. juni 2020 er utsatt på ubestemt tid 
e. Fylkesledersamling 24.-25.april i Oslo er utsatt. Arbeides for en samling i 

kombinasjon med organisasjonskurset 26. – 27.september 2020. 
f. Behov for en kommunikasjon mellom leddene i organisasjonen. 

Sonerepresentantene bes om å følge opp i sine soner ved å ta kontakt med 
lokallagslederne. Hører hva de har kunnet bidra i lokalsamfunnet i forbindelse med 
Korona tilstanden, eller forslå at en for eksempel tar telefoner til gamle og syke som 
kanskje kan ha behov for litt telefonkontakt eller hjelp.  
I kontakt med lokallagsledere nevn også muligheten for at en kan avholde styremøte 
i lokallaget som telefonmøte. 



g. Sosan Adgari Mollestad vedrørende Kvinner ut – mestring og kompetanse i 2019. 
Hun vil at vi skal oppfordre lokallagsledere og komme i gang med tiltak innen 
prosjektet. Vi mener det er litt vanskelig nå, så det legges på vent til utpå sommeren. 

 
Sak 74/19 Erfaring med telefonmøtet 
Mot slutten av møtet kunne vi konkludere med at telefonmøtet hadde fungert ok, dog vi kan 
bli bedre på møtestruktur. Det finnes andre muligheter for slike møter Aud foreslo: 
Messenger gruppe, fordelen der er at vi kan se hverandre og kan rekke opp handa når vi vil 
si noe. Aud undersøker denne muligheten videre. 
Godtgjørelse for møtet, hvordan skal vi beregne dette? Telefonmøtet er ikke så langvarig 
som et ordinært møte, så vi må finne en gradering av godtgjørelsen.  Sølvi tar opp på neste 
møte med NBK. 
Sak 75/19 Eventuelt 
Ingen saker   
----- 
Neste møte ikke bestemt 
 
Møtet slutt kl 18.40 
 
 
 
 


