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Referat styremøte 20.05.21 kl 18.00 på Zoom 
 
Tilstede: Lene Kristin Bråtejorde, Siv Sommerstad,  Helene Flo Kjennerud, , Gerd Helgeland, 
Tove Moland, Ambjørg Akerholt og Åse Marie Holm 
Forfall: VBU 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste:                                Godkjent 
Godkjenning av styrereferat fra møte 29.04.21         Godkjent. Sendes lokallagene. 
 

Innkommet post: 
- Mail fra Geitemyra Matkultursenter for barn. De er i planleggingsfase av sommerskole for 

barn. Deres formål er å spre matglede for barn. De spør om vi i Vestfold kan være med å 
bidra på noen måte? Vi forstår at de er i startfasen av planlegging, så vi vil ta kontakt og  
spørre litt mer om hva  som kunne tenkes? 

 

Til orientering. 
- Leder og nestleder var på distriktsledersamling  (zoom- møte) med NBK 

4 temaer på møtet var Stortingsvalg 2021, Medlemsutvikling, ny logo, manglende 
kontingentinnbetaling. 

- Valg: NBK har blinket ut 4 temaer, men oppfordrer oss til å tenke lokalt i tillegg og gjerne 
fronte saker som er aktuelle lokalt. Temaene de har valgt er 
Jordvern   - skolemat  -  frivillighet  - og bredbånd til hele landet.  
Vi oppfordres til like og dele på facebook. Ferdig skrevne leserinnlegg vil bli sendt ut. 
Det blir viktig at lokallag som har samme lokalavis snakker sammen og ”samkjører” 
Sakene kommer i hver sin uke. 
Jordvern: Det vil komme en resolusjon fra Akershus  BK. 
Skolemat. Skolemåltid på alle landets skoler bør innføres.  
Frivillighet –  at frivillig arbeid blir verdsatt og regnet med som en ressurs. 
Bredbånd til hele landet. Mange lokalsamfunn har dårlig internett-dekning. Kommersielle 
aktører ser ikke fortjenesten i å levere, dermed må staten inn og sørge for at alle som bor 
i dette landet ikke skal måtte flytte til byen for å delta i det moderne samfunnet. 
Sakene kommer hver sin uke fram mot valget. 
 

- Medlemsutvikling. Det er et synkende medlemstall i Bygdekvinnelagene. Gode ideer til 
hvordan videreutvikle og aktualisere vårt formål og arbeid må spres, gjerne via facebook 
og hjemmesider. Aktiv bruk av disse er fint! 

- Ny logo som blir ”rullet ut ” 15.juni. Denne logoen tas i bruk fra denne dato.  

- Kontingentbetaling har vært et tilbakevennende tema fra NBK. Mange er trege til å betale 
kontingent og spør oss i distrikt- og lokallag om vi har noen tanker om dette. Vi ser at det 
er alvorlig for organisasjonen.  

- V i i VBK vil derfor lage en sak til NBK om dette hvor vi foreslår å gjøre innkrevingen på 
en annen måte. Dette året hører vi at mange ikke har mottatt faktura før purring ble 
sendt. Det skapte frustrasjon. Det er viktig at medlemmene føler seg viktige. 

 

Vestfold Bygdekvinnelag 

 



- 3. Juni blir det møte med  Telemark BK. Da vil et av temaene være Inspirasjonsseminar. 
Bygdekvinner på Lading  som ble avlyst i 2021. Når kan vi plukke opp den hansken igjen? 

- Brønnøysundregisteret. Helene ordner det som gjenstår for å være ajour 
 
Sak 20/21: Arbeidsplan og møteplan. 

- Vi jobber med inspirasjonshelg som settes til 22.09.21 og håper på full gjenåpning av 
samfunnet! Diverse forslag til foredragsholdere som forespørres. 

- 24. august  - styremøte 

- 15. September – styremøte 

- 22.sept Inspirasjonskveld 

- 29-30. Oktober VBK – styresamling 

- 16.november Styrevervsamlig for nye og gamle styrer i Vestfold 
 

 
Sak 21/21: Lokallagskontakter 

- Vi lager et felles brev som sendes ut. 

- Vi ønsker å ha et møte med lokallagsledere i Vestfold. Det settes til 15.juni kl 20.10 – 
21.00 etter at VBK har hatt møte med NBK. Dette er dagen da ny Logo brettes ut, så det 
blir hovedsak på det digitale møtet. 

- Invitasjon blir sendt ut sammen med sommerhilsen. 
 
Sak 22/21:Norges Bygdekvinnelag si valgpakke. 

- Hvilke saker vil vi fronte? Det må bli opp til hvert lokallag. 
 
Sak 23/21 :  Årsmøte 2022. 

- Det har kommet forslag om å legge årsmøtet i VBK til en hverdag i stedet for å bruke en 
for mange verdifull lørdag. Derfor  tenker vi å legge årsmøte i 2022 til en hverdagskveld, 
og setter av datoen 9.mars. Lokallag vil bli forespurt om å arrangere. 

 
Sak 24/21: VBK er 90 år i 2022 – hvordan skal vi feire? 

- Det blir sak på styremøtet i august 
 
Sak 25/21: Eventuelt. 

- Google –disk. Vi fortsetter å prøve å bruke dette verktøyet 

- Det er mulig å søke støtte i Studieforbundet. Gerd sender søknad om støtte til 
Inspirasjonskveld i september. 

- Vipps/Bankkort. Det viser seg umulig ikke å ha denne muligheten i laget. Helene ordner 
med banken. 

- Sommerhilsen fra Lene med program for høsten sendes i juni. 

- Bondelaget 125 år! Vi blir forespurt om hilsen. 

- Sommeravslutning. Vi avlyser den tradisjonelle, men tar med is og jordbær til Gjennestad 
15.juni 
 

 

- Neste møte  blir på Gjennestad men på zoom med Telemark 3.juni kl 18.00. 
  
 
Ref: Åse Marie Holm (sekr) 


