ÅRSMELDING FOR HOLLA BYGDEKVINNELAG 2016
Holla Bygdekvinnelags årsmøte for 2016 avholdes i kantina på Søve
videregående skole
den 19. oktober 2016 kl. 19.00.
Tillitsvalgte:
Styret i 2016 har bestått av:
Åshild Ytterbøe Pershaug
Guro Haatveit Pettersen
Gunhild Ringsevjen
Karin Kabbe
Aashild Kolle Aasmundstad
Ragnhild Omtvedt
Bjørg Nagelhus
Jane S. Hjelseth
Ågot Marie Haatveit

- leder
- nestleder
- kasserer
- sekretær
- studieleder
- materialforvalter
- 1. vararepresentant (møter fast på
styremøtene )
- 2. vararepresentant
- 3. vararepresentant

Valgkomiteen har bestått av:
Anne Helene Langeland, Bjørg Knutsen og Anette Dahlen.
BegeistRingskomiteen har bestått av:
Åshild Y. Pershaug, Gunhild Ringsevjen og Bjørg Knutsen.
Revisorer: Audhild Simonsen og Marit Kolle.
Web – redaktør : Berit Rinde Juel.
Representasjon:
Leder og sekretær Åshild Y Pershaug og Karin Kabbe representerte laget
vårt på årsmøtet til Telemark Bygdekvinnelag.

De samme deltok på Inspirasjonsseminar som ble arrangert på
Lillehammer 23. - 25 oktober 2014
Det har ikke vært utsending fra oss til Holla Bondelag da vi ikke har fått
innkalling til møte.
Styret har i år hatt 7 styremøter og det er behandlet 49 saker.
Holla Bygdekvinnelag har hatt 9 medlemsmøter, med eget program for
hvert møte.
November (2015) - besøk av Frelsesarmeen.
Desember (2015) - julemøte
Januar - Anne Stokken informerte om Nome Statlige mottak.
Februar - foredrag, filmfremvisning og øvelse i brannvern.
Mars - Auen urtegård måtte melde forfall i siste liten og Solbjørg
Holter stilte sporty opp og orienterte om sitt engasjement for å
få til en frivilligsentral for Nome.
April
- åpent møte med mannekengoppvisning .
Mai
- bygda i bevegelse, hvor Gunnar Sanden kom og fortalte om
forskjellige turmuligheter i nærområdene.
Juni
- sommeravslutning på Torjusrød ved Nedre Stavsjø
September - utemøte i gapahuken med varm suppe.
Oktober - årsmøte
I tillegg har vi deltatt på Minidyrskuen på Søve og avholdt kurs i
flatbrødbaking.
Det er arrangert tur til Hjartdal mølle og til Blaafargeverket. Nå sist helg
var det tur til Oslo med besøk i Stortinget, Abbashow og tur langs
Akerselva.
Dette har vært populære arrangementer.
Medlemmene har strikket sokker og votter som ble overrakt Frelsesarmeen
på Ulefoss.
Vi har også pyntet Holla Kirke til høsttakkefesten som var i september.

Styret synes det har vært veldig bra fremmøte på møtene våre.
Vi har fått 9 nye medlemmer i inneværende år noe vi synes er veldig bra.
Det er nå 55. medlemmer i laget.
Styret takker for et godt og hyggelig år og ønsker alle vel møtt til neste
møteår.
I styret for Holla Bygdekvinnelag 2016.
Åshild Y. Pershaug
(sign)
Ragnhild Omtvedt
(sign)
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(sign)
Aashild K Aasmundstad
(sign)
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