
Buskerud Bygdekvinnelag 
Referat fra styreseminar 2. – 3. september 2020 hos Eva Daler og Sølvi Jødal 
Til stede:  Sølvi Jødal, Frøydis Løkensgard, Tonje Myre, Aud Teigen Gjerde, 
Karen-Marie Aaberg Aas og Eva Daler 
Ingen fravær 
Møtet startet 12.15 den 2. september.  Sølvi ønsket alle velkommen til 
styreseminaret 

Sak 10/20: Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsorden:  Godkjent 

Sak 11/20: Godkjenning av referat fra konstituerende styremøte 25. mai 
2020 hos Marit Stevning:  Godkjent 

Sak 12/20 Godkjenning av Zoom meeting med fylkesledere og NBK 11. juni 
2020:  Godkjent 

Sak 13/20: Godkjenning av Zoom meeting Landsmøte 20. juni 2020 hos Aud 
T. Gjerde: 
Hverken Sølvi eller andre i styret hadde mottatt protokollen fra 
Landsmøtet 

Sak 14/20 Epost fra Cesilie Aurbakken 6. juni:  Prosjekt KvinnerUT  
Sølvi leste opp eposten av 6.6.  Denne eposten ble i juni sendt alle 
lokallagslederne med tanke på hva hvert lag kunne gjøre med 
dette inkluderingsprosjektet som videreføres for 2020/2021.  
Leder for prosjektet er Sosan Asgari Mollestad.  (KvinnerUT – 
Mestring og kompetanse) 
Sølvi hadde ikke fått noen tilbakemeldinger fra lokallagene.  Styret 
antok at dette i stor grad skyldes korona-pandemien og 
usikkerheten som har vært – og fortsatt er – rundt den.  Styret 
tenker at utendørsaktiviteter er mest aktuelt med den 
smittesituasjonen som er nå.   

Vedtak: Sonerepresentantene kontakter sine respektive 
lokallagsledere med spørsmål om laget planlegger/er i gang med et 
slikt prosjekt.  Formidle informasjon vi har fått fra NBK. 

Sak 15/20 Protokoll fra NBK sitt styremøte 19. mai.  Mottatt 11.juni 
Alle i styret hadde mottatt dette fra Sølvi tidligere, og det ble 
derfor ikke gjennomgått på møtet 



Sak 16/20 Kort referat fra landsmøtet 20. juni hos Aud  
Landsmøtet i NBK startet kl 10.00.  Siden alle deltakerne var 
oppfordret til å logge seg på tidlig, møtte Sølvi hos Aud Teigen 
Gjerde kl. 09.00.  Landsmøtet tok i alt 9 timer (inklusive 1 time 
pause for lunsj).   En grunn til det lange møtet, var at 
avstemmingen på Questback tok mye lenger tid enn NBK hadde 
forutsatt.  Bortsett fra dette, gikk det digitale landsmøtet greit. 
Buskerud var et av fylkene med færrest delegater på dette 
landsmøtet.  I tillegg til styrerepresentantene, deltok 2 av lagene i 
Buskerud. 
På slutten av møtet ble leder Ellen Krageberg takket av, og Jorun 
Henriksen ble ønsket velkommen inn i det nye styret. 

Sak 17/20 Arbeidsplan for 2020 og oppfølging av denne 
Sølvi gjennomgikk arbeidsplanen punkt for punkt.  Korona-
pandemien og restriksjonene den medfører har lagt en del 
begrensninger både for fylkesstyret og lokallagene.  En del av 
punktene jobber vi med, se bl.a. sak 18/20.  
Sonemøter/inspirasjonsseminar er satt på vent.  Vi vet at mange 
lokallag har samarbeid med andre organisasjoner.  Innenfor 
kommunikasjon kan egen hjemmeside for lokallaget være nyttig.  
Fylkesstyret foreslår at lokallaget lager en gruppe som kan jobbe 
med dette i laget.   Styret kan formidle kontakt til IT-kompetente 
medarbeidere i NBK som gjerne hjelper til. Vi er opptatt av sunn 
økonomi i laget, jfr. sak 24/18. 

Sak 18/20 Informasjon og oppdatering av bunadshistorikk. Brev 19.08 fra 
Norsk Flid Husfliden i Hønefoss 
Frøydis informerte oss om at Eiker Husflidslag har satt opp kurs i 
brodering av Nedre Buskerud damebunaden, både ullbroderiene 
og skjorten.  
I referatet fra vårt siste styremøte i mai opplyste vi at ny eier Marit 
Synnøve Johnsen ønsker å fortsette avtalen GøJtøy AS har med 
BBK om produksjon av mannsbunaden.  Grunnet eierskiftet må vi 
inngå ny kontrakt, og Frøydis og Tonje undersøker med NBK 
sentralt om de kan gi juridisk bistand til dette.  I ny kontrakt må 
også provisjonen justeres opp. 
Tonje har vært i kontakt med Norsk Institutt for bunad og 
folkedrakt.  Mannsbunaden er blitt en del forandret i forhold til 



opprinnelig drakt. Dette tar vi nå tak i.  Gullsmed Gunnar Horgen i 
Drammen skaffer sølvet som er mest likt det originale, og er 
interessert i å lage sølvknappene til mannsbunaden. 
Norsk Flid Husfliden Hønefoss og A. Larsen Husflid AS, avd. Ski, har 
kontaktet oss og er interessert i samarbeid om brodering og 
montering av damebunaden. 

Sak 19/20 Avskjedsgave kr 100,-  per fylkeslag til Ellen Krageberg:   Vedtak:  
Bevilges 

Sak 20/20 Fylkesledersamling/org.kurs 26. – 27. september i Oslo 
Sølvi er påmeldt.  Hun bringer videre aktuelle temaer fra oss, f.eks.  
KvinnerUT, Verdens Matvaredag, Bygdekvinneuka. 

Sak 21/20 Bygdekvinneuka 20. – 30. august 
Kun ett lokallag ga respons på dette.  Fylkesstyret mener dette 
skyldes både at tidspunktet for uka er litt tidlig i sesongen, og at 
pandemien også setter begrensninger.  Vi antar at lokallagene 
langt på vei mener det samme. 

Sak 22/20 Retningslinjer for lokallag for høsten 2020 og muligens vår 2021 
31. august skal alle ha fått epost fra Cesilie Aurbakken i NBK med 
et vedlegg «Gode råd om smittevern for frivillige organisasjoner».  
Vi oppfordrer alle til å lese dette og følge rådene.  Har du ikke 
mottatt dette, så gi eventuelt beskjed til en i fylkesstyret, så vil vi 
videresende det. 
En del lokallag har så smått startet opp nå.  Det er veldig bra, da 
det kan være mange medlemmer som savner den sosiale 
kontakten.  Vi er trygge på at alle lokallagene våre følger de 
gjeldende smittevernreglene og har ingen innsigelser til de lagene 
som åpner litt opp. Ellers er det opp til lederne av lokallagene 
hvordan de legger opp møtevirksomheten, forutsatt at alle 
forholder seg til smittevernreglene.  Lykke til med planleggingen!  
Årsmøtet i laget skal gjennomføres før 1.november.  Så minner vi 
om at fylkesstyret tidligere har vedtatt at vi ikke avholder 
sonemøter i 2020. 
Hva som blir fra 2021 er ennå uvisst, og styret må komme tilbake 
til dette senere. 
Lokallagsleder kan gjerne informere medlemmene sine om at alle 



referater bakover i tid fra 2016 er tilgjengelige på BBK’s 
hjemmeside under Arkiv. 

Sak 23/20 Skolering av styret på Zoom meeting o.a. 
Hvis det er nødvendig med raske avklaringer i styret, prøvde vi ut 
kommunikasjon via Messenger.  Det fungerer veldig greit.  For å ha 
alternativ til fysiske møter med flere poster på agendaen, skal vi 
teste ut Teams og Skype.  Vi tar ikke opp Zoom i første omgang, da 
dette innebærer kostnader. 

Sak 24/20 Oppdatering på regnskap fra Åse Skagnæs 
Til styreseminaret hadde vi fått oversendt foreløpig driftsregnskap, 
som viste et underskudd. Imidlertid er ikke kontingentrefusjon fra 
NBK mottatt ennå, og dette vil endre bildet mye.  Vi hadde en 
gjennomgang av alle postene, og Sølvi oversendte spørsmål til 
kasserer.  Disse ble besvart umiddelbart.  Vi følger opp to lokallag 
som ikke har betalt for årsmøtet.  Kasserer purrer opp noen få 
manglende annonseinntekter.  

Sak 25/20 Eventuelt 
Nytt fra NBK:  Distriktskontakt for Rogaland og Buskerud er Unni 
Skadsem. 
Resolusjonen vi sendte inn til landsmøtet i år ble ikke tatt opp.  
Frist for innsending er 4 måneder før møtet.  Vi sender denne inn 
på nytt til Landsmøtet i 2022.   
Sølvi gjennomgikk protokollen fra styremøte i NBK 19. august. 
Verdens matvaredag 16. oktober.  Temaet i år: »Bruk hele dyret» 
og bruken av lam som råvare.  Det vil komme mer informasjon om 
dette fra NBK senere, da  ikke alle aktiviteter som var tenkt lar seg 
gjennomføre pga korona-situasjonen. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 12.30 den 3. september. 

 
 
 
   
 



 
   

 

 

 

 


