
Buskerud Bygdekvinnelag   
Referat fra styremøte 9.januar 2020 hos Aud 
Teigen Gjerde 
Til stede: Sølvi Jødal, Frøydis Løkensgard, Eva 
Daler, Tonje Myre, Aud T Gjerde og Marit 
Stevning 
Ingen fravær 
Møtet startet kl 11.25 
Sak 49/19 Godkjenning av innkalling og 
saksliste/dagsorden: godkjent  
Sak 50/19 Godkjenning av referater 
Styremøte hos Tonje Myre 31.okt 19 Referatet 
godkjent 
Sak 51/19 Utredning om regionsreformen 
Gjennomgått materiell fra NBK.  
Vedtak: Vi går for at vi fortsetter som tidligere. 
Sølvi har opprettet kontakt med lederne i de andre 
tidligere fylker Østfold og Akershus De har også 
gått inn for å fortsette med fylket som tidligere, 
men en utveksler erfaringer på hvordan en 
tilrettelegger styreaktivitet og årsmelding.  
Sak 52/19 Studieforbundet orienteringssak 
Sølvi refererte vedtak i NBK av 17.okt der en 
melder seg ut av Studieforbundet Næring og 
samfunn, og inn i Studieforbundet kultur og 
tradisjon Skiftet skjer fra1.1.2020 og en kan da 



søke om tilskudd til dette forbundet fra og med 
2020. 
Sak 53/19 Godtgjørelse ved representasjon 
Godtgjørelse oppsett fra Eva av 29. august 
gjennomgått. Justert til kr 5 000 i årlig godtgjørelse 
til IKT ansvarlig. Det ble diskutert litt om hva 
BBK skal dekke av reisekostnader for 
styremedlemmer i BBK i forbindelse med 
representasjon   
Vedtak:  
• Kjøre godtgjørelse som for eksempel: 

underviser på sosiale medier må betales av det 
enkelte lag som får assistanse. 

• Representasjon bondelaget skal godtgjøres, 
men representasjonen skal godkjennes av 
styret i BBK i forkant. 

• Sonemøter og møter der flere lag er samlet 
samt jubileer dekker BBK reiseutgifter. 

• Representasjon ved møter i et lokallag dekkers 
av det enkelte lag. 

Eva sitt oppsett fra 29. august justeres tilsvarende 
og klareres for å legge det fram som forslag for 
valgkomiteen for videre behandling på kommende 
årsmøte. 
Sak 54/19 orienteringssak: Sonemøte sone C 
Aud og Sølvi deltok. Referat er ikke mottatt og 



sonerepresentanten må ordne med det jf vedtak sak 
38/19 
90 års jubileum i Røyken BK november, Sølvi og 
Frøydis deltok. Referat er ikke kommet, men det er 
heller ikke krav til at jubilerende lag skal avgi noen 
referat utenom eventuelt til egen protokoll. 
Sak 55/19, orienteringssak Fra 6. jan er det nytt 
medlemsregister i NBK. Styremedlemmer med 
oppført e- post adresse hos NBK skal nå kunne gå 
inn i på medlemsservice og eks. ta ut lokallagets 
medlemsliste. 
Sak 56/19 orienteringssak. Valgkomiteen i NBK 
er i gang og spør om vi kan komme med forslag til 
nye representanter. Vi har ingen forslag å komme 
med pr i dag. 
Sak 57/19 I Brønnsundregistrene står BBK 
registrert som Buskerud Bondekvinnelag.  Siden 
det tidligere årsmøtevedtak om endring av navn 
ikke er å finne, må kommende årsmøte vedta at det 
skal hete Buskerud Bygdekvinnelag for å få 
registrert rett navn i Brønnøysundregistrene. 
Vedtak: Styret setter opp sak til årsmøtet 2020, 
som må vedta navneendring til Buskerud 
Bygdekvinnelag, og vedtaket må meldes til 
Brønnøysund registeret. 



Sak 58/19 Valgkomiteen  i BBK er kontaktet ved 
to anledninger uten å ha fått tilbakemelding. Vi 
venter at på at vi får melding fra dem om hvor de 
er i arbeidet sitt. Sølvi kom med forslag om at 
styret utvides slik at det er en representant i styret 
for hver sone.  
Vedtak: Vi ser det an og går for at det fortsatt er 
slik at en i styret kan representere to soner. 
Sak 59/19 Årsmøte 
Vi vedtok følgende 
Årsmelding på papir eller elektronisk? 
Ut ifra de tilbakemeldinger vi har fått fra lagene 
går flertallet for at årsmeldingen sendes ut 
elektronisk. Det vil i prinsippet bli samme utgave 
som tidligere år og vil inneholde annonser. 
Meldingen vil bli lagt ut på BBK sin nettside. 
Hvert enkelt lokallag må skrive årsmeldingen ut 
selv på papir for bruk på årsmøtet. Styret i BBK vil 
skrive ut et lite antall på papir å ha med på 
årsmøte. Invitasjonen blir sendt ut pr e-post til 
hvert lag. 
Forberedelse til møtet:  
Invitasjon til æresmedlem Sigrid Hals. Sølvi 
sender dette 
Ordførerne i Øvre Eiker og Kongsberg er invitert.  



Invitasjon til representant fra NBK er sendt, ikke 
fått tilbakemelding. Sølvi følger opp. 
Invitasjon til Hanne Strøm som er ny ordstyrer, 
Sølvi sender dette. 
Foredragsholder Petter Owesen skogbruksleder i 
Gol og Hemsedal er klar, Sølvi sender nærmere 
invitasjon.  
Underholdning til fredagens festkveld: lagene i 
sonen arbeider med det, mulig at en kan bruke 
noen fra sonen rundt Lampeland Hotell (sone B), 
ser det an. 
Påmelding til årsmøte skal sendes ut 8 uker i 
forveien, og må sendes ut i løpet av neste uke. 
Frøydis avtaler priser med Lampeland Hotell og 
Sølvi i samarbeid med Marit lager invitasjon der 
fjorårets invitasjon er mal. 
Det blir styremøte torsdag 12. mars der vi der vi 
gjør siste forberedelse til årsmøtet. 
Eventuelt 
Sak 60/19 Regnskap for 2019 er mottatt fra Åse 
Skagnæs og viser et underskudd på kr. 33 084, dog 
ikke ajourført. Det store underskuddet skyldes 
hovedsakelig at vi har betydelig reduksjon i 
annonseinntekter samt at en har brukt kr 20 000 fra 
Lang, lang rekke kontoen og som ikke kommer til 
uttrykk i resultatregnskapet. 



Sak 61/19 Forespørsel fra Dagali BK om et 
enkelt regnskapsprogram for føring av lags 
regnskap. Det er ingen forslag blant styret og Sølvi 
tar kontakt med NBK for å forhøre seg og kunne gi 
tilbakemelding til Dagali. 

De øvrige punktene under eventuelt på sakslista 
slått sammen med andre saker tidligere behandlet 
tidligere i møtet 

Neste møte blir hos Eva Daler, Hundstadveien 338, 
Røyse 19.februar kl 11.  
Møtet slutt kl 16.00.  


