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Protokoll fra Srsmste i Uvdal Bygdekvinnelag pA Uvdal Henedshus
torsdag 23.11.2017 kl 1800

Registering: l-1 medlemmer motte.

Arsmotesaker:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

2. Valg av medlem som sammen med leder skriver under protokollen.
Det framkom forslag om Sigrid Skarestad.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3, Behandlingog godkjenning av irsmelding.
fusmelding ble lagt fram til behandling.
Det ble sagt noe mer om miltid ved Uvdal Skole og bygdebilen.

Vedtak: Arsmelding ble enstemmeig godkjent

4. Behandling og godkjenning av revidert reenskap.
Revidert regnskap ble g;'ennomgitt av kasserer.

Vedtak: Revidert regnskap ble enstemmig godkjent.

5. Valg.
Valgmemnda la fram folgende innstilling:

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Eli Bjomsrud
Torild Roisgaard
Marit Angelstvedt
Tone Bjomsrud
\4gdis Undebakke
Gunhild Brun

Thora Undebakke -2018
Aud Ashild Bjomsrud -201-8
Hilde Stordalen -2018
Gunhild Vikan -2019
Torill Rennehvammen -2019

1. varamedlem Eli Bjomsrud
2. varamedlem Grethe Flaata

Studieleder: Leder er ogs6 studieleder.

Nestleder, kasserer og sekretar velges intemt i styret.

Komiteer:
Kjokkenkornite: -2018

-2018
-2079
-2079

Varamedlem:
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Turkomite : Styret

Revisor: Tone Bjomsrud -2018
Torild Roisgaard -2018

Valgnemnd: Vigdis Undebakke -2018
Gunhild Brun -201-9

Valgnemnda la ikke fram innstilling pi leder.

Etter at valgnemnda hadde lagt fram sin innstilling ble det foresl&tt i
ta kaffepause.
Under pausen sa Thora Undebakke seg villig til i pita seg ledervervet.

Vedtak: Thora Undebakke ble enstemmig valgt som leder og
valgsnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Utsendinger til irsmotet i Buskerud Bygdekvinnelag 10. og 11. mars 2018.
Forslag: Leder og nestleder.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

6. Innkomne saker.
a. Internettside,altsihjemmesiden.

Styret hadde innstilt pi i awikle denne da den ikke har fungert etter hensikten.
Imidlertid kom det fram at dersom siden ble awiklet, ville laget ikke bli representert
pi Norges Bygdekvinnelag sin nettside.
Marit Angeltvedt som har pitatt seg ansvaret for nettsiden og hatt denne funksjonen en
lengere tid, trenger innspill fra styret for oppdateringer. Aud Ashild tar pi seg i vare
kontaktperson for Marit i denne sammenheng.

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt i opprettholde nettsiden.

b. Eldhuset
Marit og Sigrid har sendt brev til Tone Tufto om kjop av eldhuset pfl Nord Tufto
for en god stund siden, men har ikke fitt svar.

Bygdetunets venner er enig i at det trengs eklhus pi bygdetunet og oppfordrer
kommunen til i se pi saken.
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