ÅRSMELDING FOR HOLLA BYGDEKVINNELAG 2018
Holla Bygdekvinnelags årsmøte for 2018 avholdes i kantina på Nome videregående skole avd. Søve
Onsdag 17. oktober 2018 kl. 19.00.

Tillitsvalgte:
Styret i 2018 har bestått av:

Anne Helene Langeland

leder

Anne Mette Bøe

nestleder

Gunhild Ringsevjen

kasserer

Bjørg Knutsen

sekretær

Aashild K. Aasmundstad

styremedlem

Ragnhild Omtvedt

materialforvalter

Anne Lise Rinde

1. vararepresentant (møter fast på styremøtene)

Jane Salte Hjelseth

2. vararepresentant

Ågot Marie Haatveit

3. vararepresentant

Valgkomiteen har bestått av:

Guro H. Pettersen, Anette Dahlen, Anne Lise Einerhaugen og Thora
Betten.

BegeistRingskomiteen har bestått av: Bjørg Knutsen, Gro W. Jøntvedt og Gerd Helene Tamlag.
Revisorer:

Audhild Simonsen og Berit Rinde Juel

Web – redaktør:

Berit Rinde Juel

Representasjon:
Leder Anne Helene Langeland samt Guro Haatveit Pettersen og Berit Rinde Juel representerte laget
på årsmøtet til Telemark Bygdekvinnelag som ble avholdt i Bamble 10. mars 2018.

Det har ikke vært utsending fra oss til Holla Bondelag, da vi ikke har fått innkalling.

Styret har siden forrige årsmøte hatt 9 styremøter og det er i samme periode behandlet 58 saker.
Holla Bygdekvinnelag har hatt 9 medlemsmøter med eget program for hvert møte. I tillegg kommer
årsmøte.
Nov. 2017:

Egenprodusert frukt og bær. I tillegg hadde vi besøk av Åsne Fjeld.

Des. 2017:

Julemøte

Januar:

Besøk av Marit Hoven, ny rektor v/ Nome v.g.sk. avd. Søve

Februar:

Besøk av Sosan Asgari Mollestad i forbindelse med prosjektet «Kvinner ut»

Mars:

Kofter – Liv Sandvik (Livs Lyst) hadde med kofter og bøker hun har skrevet.

April:

Åpent møte i Kinosalen hvor Safia Y. Abdi Haase fortalte om sitt liv. Dette var også i
forbindelse med prosjektet «Kvinner ut»
Mannekengoppvisning i kinosalen 25.april.

Mai:

Erik Ballestad fortalte om et langt liv som doktor i bygda.

Juni:

Sommerfest på klubbhuset i Helgja. Besøk av Ivar Skifjeld som sang og spilte.

September:

Utemøte i gapahuken med varm suppe ++

Oktober:

Årsmøte

I inneværende år har vi som vanlig hatt stand på Minidyrsku’n på Søve.
På Holla Bondelags skogdag i august var det åpning av ny tursti til Åsland gård på heia mellom Lunde
og Drangedal. Her hjalp flere av Bygdekvinnelagets medlemmer til med matservering.
Medlemmer fra laget har også i år pyntet Holla kirke til Høsttakkefesten 7. oktober.
Holla Bygdekvinnelag har jobbet med prosjektet «Kvinner ut» i 2018. Dette går bl.a. ut på å integrere
alle tilflyttede kvinner, ikke bare de på Nome statlige mottak eller de som har flyttet ut fra mottaket.
Kvinnene har blitt invitert til sommeravslutning, turer og til høstmøtet i gapahuken. Laget har søkt
og fått midler fra IMDI (integrerings- og mangfolds-direktoratet) til å dekke div. utgifter i forbindelse
med prosjektet.
Holla Bygdekvinnelag har avholdt Kunstlotteri, har fått malerier/bilder av lokale kunstnere som ble
loddet ut.
Laget har fått sydd fine handlenett i stoff med Bygdekvinnelagets logo på. Dette er i samarbeid med
Telemark Bygdekvinnelag. Disse kan bl.a. kjøpes på medlemsmøtene.
3 turer har vært arrangert i lagets regi. Først var det tur til Mølen 8. august, så var det tur til Flor og
Fjære 23 – 25. august, og ettermiddagen den 24. september var det sopptur.
Medlemmer har strikket sokker og votter som ble overrakt Frelsesarmeen på Ulefoss. Laget har også
gitt en gave på kr. 5.000,- til Frelsesarmeen.
Styret synes det har vært veldig bra fremmøte på møtene våre.

Det er nå 62 bet. medlemmer i laget.
Styret takker for et godt arbeidsår og hyggelig samvær og ønsker alle vel møtt til neste møteår.

I styret for Holla Bygdekvinnelag 2018

Anne H. Langeland

Anne Mette Bøe

Gunhild Ringsevjen

(sign)

(sign)

(sign)

Ragnhild Omtvedt
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Bjørg Knutsen
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(sign)

