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Buskerud Bygdekvinnelag 
Referat fra styremøte 25. mai 2020 hos Marit Stevning 

Til stede:  Sølvi Jødal, Frøydis Løkensgard, Eva Daler, Tonje Myre, Aud Teigen Gjerde, Karen-

Marie Aaberg Aas og Marit Stevning 

Ingen fravær 

Møtet startet 12.45.  Sølvi ønsket velkommen, spesielt til nytt styremedlem Karen-Marie. 

Sak 1/20:  Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsorden:  Godkjent 

Sak 2/20:  Godkjenning av referater  

Styremøte 19.02.20 hos Eva Daler.  Dette referatet var godkjent i telefonmøte 6. april 2020. 

Referat fra telefonmøte 6. april 2020 var ikke oppført på sakslisten.  Referatet ble godkjent. 

Sak 3/20:  Godkjenning av referat fra digitalt årsmøte 12. mai 2020:  Godkjent 

Sak 4/20:  Konstituering av styret 

Styret konstituerte seg og følgende ble valgt:  Sekretær Eva Daler, IT-ansvarlig Aud Teigen 

Gjerde, bunadsansvarlige Tonje Myre og Frøydis Løkensgard. 

Sonerepresentant sone A: Tonje Myre 

Sonerepresentant sone B: Karen-Marie Aaberg Aas 

Sonerepresentant sone C: Aud Teigen Gjerde 

Sonerepresentant sone D: Eva Daler 

Sonerepresentant sone E: Frøydis Løkensgard 

Sonerepresentant sone F: Frøydis Løkensgard 

Sak 5/20:  Digitalt årsmøte 12. mai – etterarbeid 

Arbeidsplanen:  Styret gjorde en liten endring under overskriften MAT:  presiserte at vi skal 

arbeide for å anbefale og markedsføre norsk mat, så vel lokalprodusert som kortreist mat.  

Sølvi retter arbeidsplanen og sender den ut til alle lokallagslederne. 

Resolusjon til NBK om fordeling av medlemskontingenten:  Bakgrunn:  innspill fra Nordre 

Modum Bygdekvinnelag om fordeling av kontingenten til NBK slik at lokallagene får 20% av 

kontingenten (kr 135) som kreves inn pr. medlem i sitt lag.  I årsmøtet ba Kristin Baalerud fra 

Svene BK om tilføyelse, slik at vedtak om omfordeling av medlemskontingenten er betinget 

av at totalkontingenten pr år ikke forhøyes. Årsmøtet 12.05.2020 vedtok at resolusjonen 

med tilførsel sendes NBK sitt landsmøte.   

Følgende resolusjon sendes inn til landsmøtet i NBK:  Lokallagene i Norges Bygdekvinnelag 

får 20% av kontingenten (kr 135) som kreves inn pr. medlem i sitt lag.  En representant    

ønsket tilføyd at vedtaket er betinget av at totalkontingenten pr år ikke forhøyes. 

Navneendring fra Buskerud Bondekvinnelag til Buskerud Bygdekvinnelag:  Sølvi hadde 

utarbeidet et notat til Brønnøysundregistrene om navneendringen på grunnlag av vedtak  på 

årsmøtet (sak 13).  Notatet ble undertegnet av samtlige styremedlemmer.  Sammen med 

undertegnet protokoll fra årsmøtet, sender Sølvi dette til Åse Skagenæs, som videresender 

til Brønnøysundregistrene. 
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Budsjett 2020:  Det settes av 15.000 kr fra Lang, lang rekke-kontoen i budsjettet for 2020. 

Dette ble vedtatt på årsmøtet, jfr. sak 7.  Sølvi kontakter kasserer Åse Skagenæs og ber 

henne føre dette på budsjettet for 2020 i henhold til dette vedtaket. 

Sak 6/20:  Valg av delegater til digitalt Landsmøte 20. juni:  Sølvi Jødal og Aud Teigen 

Gjerde deltar på prøveårsmøtet 3. juni 2020. 

Sak 7/20:  Brev fra Nordre Modum BK v/Solveig Kongsrud 12. mai kl. 09.11.  I e-posten 

fremgår det at N. Modum mener det er relativt høye kostnader for å drifte BBK og ber styret 

se på mulige innsparinger.  

Sølvi hadde satt opp forslag, som styret diskuterte:  Ha årsmøte over 1 dag, i stedet for to.  

Dvs at Dag 1 med foredragsholder, underholdning på kvelden med festmiddag faller bort.  

Dette mente styret ikke var så gunstig, da sosialt samvær og mingling er en viktig del av 

årsmøtet. Mange delegater vil også få lang vei å reise for kun én dag.  

En løsning kan være å arrangere inspirasjonsseminar sammen med årsmøtet. Da kan 

fredagen settes av til inspirasjonsseminar med avsluttende middag, og årsmøte følger neste 

dag.  Påmelding hver for seg til de to dagene.  Styret er innstilt på å tenke nytt her og vil la 

dette modnes litt før vi tar en avgjørelse. 

Vi vil se på om det kan være aktuelt å redusere antall styremøter (5 + styreseminar i 2019). 

Vi vil erstatte noen av disse med digitale møter. 1 digitalt styremøte er allerede gjennomført. 

Men styret mener det er viktig at vi også gjennomfører fysiske møter og tar sikte på 

styreseminar høsten 2020.   

Det er ikke aktuelt å redusere saksomfanget, slik N. Modum BK spør om. Vi ønsker ikke å 

legge bort saker som blir pålagt styret av NBK eller medlemmene.  Hvis lokallag ønsker 

bistand fra fylkesstyret til å sette i gang kurs/arrangement som NBK oppfordrer til, kan styret 

gjerne formidle kontakt med ansvarlige personer i NBK. 

Det er ikke aktuelt å redusere beløp som gis i gave til jubilerende lag.  

Sak 8/20:  Til orientering:   

a)  Sølvi retter dato i resolusjonen til 12. mai 

b)  Spørsmål fra Sandsvær BK v/Solveig Aas 11. mai om tidsskriftet Norsk Totalforsvarsforum.  

Det er valgfritt hva lokallagsleder gjør, om dette skal sendes alle medlemmer eller ikke. 

Videre ville Sandsvær BK gjerne vite hva andre bygdekvinnelag har gjort med 

møtevirksomheten fremover. Ett lokallag har gitt tilbakemelding til styret om dette. 

Styret diskuterte usikkerheten rundt smittesituasjonen fremover i forhold til sonemøtene og 

kom fram til følgende: 

Vedtak:  Alle sonemøter i alle soner avlyses for 2020. 

Styret var ellers enige om at det er opp til lokallagslederne hvordan de legger opp annen 

møtevirksomheten videre fremover, men at alle må forholde seg til myndighetenes 

smittevernråd. 
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Styret vedtok videre ikke å arrangere inspirasjonsseminar til høsten, men holder åpent å ha 

et slikt seminar forut for årsmøtet 2021.  Vedtak:  Inspirasjonsseminar høsten 2020 

utsettes. 

Sak 8/20:  Eventuelt:  I sak 11 på årsmøtet ble det vedtatt at loddtrekning av 

årsmøtelotteri/vandreloddboken utsettes til årsmøte 2021.  Når Buskerud Bygdekvinnelag er 

formelt registrert (med nytt navn) i Brønnøysundregistrene, vil vi undersøke muligheten for 

å bli Grasrotmottaker i håp om mulige inntekter her. 

Nedre  Buskerud mannsbunad:  Frøydis informerte om at Gøril Johanssen, som er deleier i 

Gøjtøy as, selger sin andel av bedriften til Marit Synnøve Johnsen 1.6.2020.  Marit Synnøve 

Johnsen er interessert i å fortsette avtalen med Buskerud Bygdekvinnelag for Nedre 

Buskerud mannsbunad.  Avtalen med Gøjtøy as må da reforhandles.  Frøydis og Tonje følger 

opp denne saken. 

Etter at alle saker var gjennomgått og behandlet, takket Sølvi Marit Stevning for det meget 

gode arbeidet hun har nedlagt som sekretær for fylkesstyret.  Hun overrakte Marit 2 krystall-

lysestaker fra Buskerud Bygdekvinnelag.  Så ønsket hun Karen-Marie Aaberg Aas velkommen 

inn i styret. 

------------ 

Neste møte blir styreseminar hos Eva og Sølvi 2. – 3. september 2020. 

Møtet slutt kl. 17.00. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


