RBK NYTT SOMMER 2020
Vi har denne våren savnet de gode møtene, felleskapet og samholdet med
hverandre i fylkesstyret og dere ute i lokallagene. Nå begynner verden å åpnes
så vidt og vi gleder oss sikkert alle til å treffe hverandre og få sette i gang igjen.
Dere ute i lokallagene har årsplaner og prosjekter som dere ønsker å komme i
gang med. Flere lokallag har arrangert turer utendørs og litt små
sammenkomster i denne Koronatida. Smittevernsfrakker er og blitt sydd av
lokallag. Fylkesstyret har enda ikke hatt fysisk møte, det hele har foregått på
tlf. møter. Men nå håper vi at neste møte 11. august at vi kan treffe
hverandre og ha gode samtaler.

Årsmøte i Rogaland Bygdekvinnelag.
Rogaland Bygdekvinnelag gjennomførte fylkesårsmøte på questback 6. mai.
Det var 46 stk som deltok ved dette valget. En sitter vel igjen med at vi fikk ikke
oppleve det gode fellesskapet med delegatene. Koronasituasjonen gjorde at
Norge ble stengt ned den 12. mars og vårt årsmøte skulle vært 20.-21 mars.
Undertegnede takker ydmykt med fornyet tillit som fylkesleder. Det samme
uttrykte de styremedlemmene som og stod på valg. Veldig glad for gode og
dyktige styremedlemmer og stabilt styre som skal få jobbe sammen et år til.
Takk og til Are H. Braaten som er vår sekretær.
Rogaland Bygdekvinnelag sitt fylkesstyre er sammensatt av driftige
bygdekvinner fra hele fylket.
Leder : Astrid Hammersmark astriham@online.no 97087889
Nestleder : Marianne M. Jøsang marianne.m.josang@gmail.com 91727251
Styremedlem : Astrid Lund Folkvord tfolkvor@online.no 90036853
Styremedlem : Gro Mabel Anda gromabel.anda62@gmail.com
mabel.anda@grl.no 99277051

Styremedlem : Inga Lill Håkull inga.lill.haakull@vindafjord.kommune.no
97139466
1. vara Solveig Marie Ådneram solveig.adneram@gmail.com 92018023
2. vara Else Heskestad elsehes@gmail.com 91881513

Bilde av Fylkesstyret 2020-2021 Rogaland Bygdekvinnelag ( dette ble tatt i
2019 )

Fv : styremedlem Astrid Lund Folkvord, nestleder Marianne M. Jøsang, 2. vara
Else Heskestad, 1. vara Solveig Marie Ådneram, styremedlem Inga Lill Håkull
og Gro Mabel Anda og leder Astrid Hammersmark.

Litt om Rogaland Bygdekvinnelag……..
Rogaland bygdekvinnelag ønsker å følge arbeidsplanen som ble godkjent på
årsmøtet. Vi ønsker å bygge på Norges Bygdekvinnelags formålsparagraf.
Bærekraftig matkunnskap og følge opp videre prosjektet « Bygdekvinner deler
matglede» som flere lokallag er med i. Oppfordre og lokallaga til ta del i
Norges Bygdekvinnelag sine mange flotte prosjekter. Vi vil gjerne ha kontakt
med lokallaga i fylket. Ønsker dere å få besøk av oss på f.eks. på styremøte,
sonemøte, årsmøter eller turer som dere arrangerer. Ta gjerne kontakt med
oss i Fylkesstyret. I denne sommerhilsen er det ført opp alle medlemmene i
styret med e-post adr. og tlf.nr. Ta gjerne kontakt med oss……….

Landsmøte i Norges Bygdekvinnelag 2020.
Også Landsmøtet i NBK holdes denne gang som digitalt videomøte 20 juni. Vi er
8 delegater + 1 vara til Landsmøtet, fylkesstyret + 2 lokallagsledere som har
ønsket å bli med. 1 representant fra fylkesstyret er invitert av NBK til å delta på
Landsmøtet i Oslo. Vi kommer til å samles på et konferanserom å sitte
sammen foran felles stor skjerm der vi får møte bygdekvinner fra hele landet.
Vi skal stemme for NBKs ny strategi, styre og ny leder, og delta så godt vi kan,
digitalt. Nestleder og sekretær har deltatt på opplæring på Zoom fra NBK.
Rogaland Bygdekvinnelag sine delegater var samlet til fysisk møte den 9. juni,
og gikk igjennom sakene som skal opp, for å være godt forberedt til
Landsmøtet.

Bygdekvinneuka 20.-30. august 2020
Hele landet deltar i Bygdekvinneuka og alle lokallag oppfordres til å sette preg
på sitt lokalsamfunn og arrangere lavterskel aktivitet i bygda. Hensikten er å
synliggjøre bygdekvinnelaget og å gjøre det lett for nye medlemmer å bli med.
NBK har sendt informasjon om Bygdekvinneuka til alle lokallag. Vi håper dere
blir med.

Tradisjonsmatskolen – bærekraftig matkunnskap
NBKs Tradisjonsmatskole fortsetter med nytt prosjekt « Tradisjonsmatskolen –
bærekraftig matkunnskap» Alle lokallag har fått informasjon om prosjektet på
e-post fra prosjektleder Ingrid Lamark (23.03.20) Prosjektet er rettet mot barn
og ungdom i alderen 5-16 år og lokallag kan søke om pengestøtte fra NBK.

Rogaland Bygdekvinnelag sitt prosjekt « Bygdekvinner deler
matglede……. 3 lokallag har fått satt i gang med sine første prosjekt, mens
Koronasituasjonen satte en stopper for videre arbeid denne våren.
Prosjektleder Astrid L.F. holder i trådene framover i håp om at det etter hvert
kan åpnes for aktiviteter. Gro Mabel Anda holder orden på «pengesekken»

Kvinner UT ……

Bygdekvinnelaget vil bidra til å styrke minoritetskvinners
kompetanse, og gjennom dette bidra til inkludering, Økt deltakelse i
samfunnet og bedre mulighet for sysselsetting. Kvinner UT med dyktig og
engasjert Sosan Asgari Mollestad i spissen som prosjektleder, fortsetter med to
prosjekter : Kvinner UT – «der kvinner møtes» ( ut 2020) og Kvinner UT –
«mestring og kompetanse» i 2020-2021. Her er det muligheter for støtte fra
NBK. Det er og sendt ut mail om dette til lokallag og fylkeslag. En kan og gå inn
på nettside: https://bygdekvinnelaget.no/inkludering-i-en-annerledes-tid

Verdens matvaredag………. Verdens matvaredag markeres den 16.
oktober og bygdekvinnelaget er med ! Årets tema er « Bruk hele dyret» Norges Bygdekvinnelaget vil snart sende tips og informasjon om hvordan
lokallagene kan markere denne viktige dagen.

Minner om viktige datoer i Rogaland Bygdekvinnelag:
4. november blir det samling for Prosjekt gruppa «Bygdekvinner deler
matglede» Her vil det komme nærmere info for dere lokallag som er med i
dette.

Lokallagsamling/organisasjonskurs Rogaland
Bygdekvinnelag 2020. Det er sett av 20-21 november til denne
samlingen i Haugesund i håp om at vi kan komme sammen igjen etter forhold
til smitteregler som må gjelde da.
Ønsker alle bygdekvinner i Rogaland en riktig god og fin Sommer fra oss i
Fylkesstyret i RBK v/ leder Astrid Hammersmark

Fortell om Bygdekvinnelaget !!

