
 

 

Årsmøtet 2016.03.15 

PROTOKOLL FRA VESTFOLD BYGDEKVINNELAGS ÅRSMØTE 12. MARS 2016.03.15 

Vertskap for årsmøte denne gangen var Hillestad bygdekvinnelag. De har 80-års jubileum i år.  
Vi startet dagen med en samling i, og orientering om, Hillestad kirke. Denne kirken ble byget i 1724, 
og er en erstatning for en dårlig vedlikeholdt stavkirke som ble revet samme år. Den er en langkirke i 
tømmer med 140 sitteplasser. Prekestol og altertavle er beholdt fra den gamle stavkirken. 
 
Vi samlet oss til Årsmøte på Fjellhall i Hillestad og fikk servert hjemmebakte rundstykker og 
kaffe/the. 
Møtet begynte på bygdekvinnelags vis med «sang til Vestfold bygdekvinnelag», før leder i Hillestad 
bygdekvinnelag, Torunn B. Solberg, ønsket oss velkommen til årsmøte i Hillestad. Lokallaget har valgt 
å være vertskap for årsmøtet som en del av lagets 80-årsmarkering. Laget har 74 medlemmer og er 
et aktivt lag. De skal i år ha sitt velkjente høstmarked for 30. gang.  
Hun gav ordet til Ordfører i Holmestrand Alf Johan Svele. Han hilste fra kommunen og gratulerte 
Hillestad Bygdekvinnelag med 80-årsjubileet. Han fremhevet Hillestad som ei bygd med aktive 
kvinner som sier ifra hvis de er uenige i vedtak og/eller planer. De er tydelige og aktive 
samfunnsaktører. Han påpekte at frivillighet er bærebjelken i lokalmiljøer. Frivillige lag inkluderer, 
skaper møteplasser og forebygger ensomhet. Her er bygdekvinnelaget en god aktør. I tillegg setter 
bygdekvinnelaget problemstillinger omkring mat og matsikkerhet på dagsorden. 
Han påpekte at Vestfold er et reformfylke gjennom at det de neste årene går fra 14 til 8 kommuner. 
Vi har 24 bygdekvinnelag i disse 14 kommunene, og han utfordret oss litt til å tenke sammenslåing av 
lag. Det er store kulturforskjeller i bygdene, men også mye likheter. Ved vurdering av fellesskap 
utfordret han oss til å fokusere på likheter. 
Holmestrand er en kommune i stor vekst. Fra 1.1.2018 blir den slått sammen med Hof kommune. 
Høsten 2016 åpner ny jernbane gjennom Holmestrand med Norges største stasjonshall. Det er 
optimisme i både Hof og Holmestrand. Det er viktig å beholde småbypreget. De lokale 
bygdekvinnelagene tar godt vare på lokalsamfunnene. 
Ellers ønsket han oss et godt møte og aktive forhandlinger og lykke til i arbeidet videre. 
 

Årsmøtet. 

 Leder i Vestfold bygdekvinnelag Reidun Green ønsket velkommen til årsmøtet. Hun startet med å 
overrekke Hillestad Bygdekvinnelag v/leder Torunn Solberg en blomst og gratulerte med 80 års 
jubileet. 
Hun overrakte en blomsterhilsen til Hanna Marie Hillestad. Hun har vært Æresmedlem i Vestfold og 
Norges Bygdekvinnelag i 25 år. 
Sak 1: Navneopprop v/Tove Moland   60 frammøtte 53 stemmeberettigede. 

Sak 2. Innkalling og saksliste godkjent.  

Sak 3.  Valg av møteleder og referent: Møteleder Else Marie Farnes, referent Bente Aas-Haug. 

Sak 4.  Valg av deltagere til å skrive under protokollen: Liv Bergene, Kvelde og Ambjørg Akerholt, 

Vivestad. 

Sak 5. Leders tale. 

Leder startet sin tale, som i fjor, med å si at hun er en stolt leder som kan stå og se ut over en 
fantastisk flott samling med bygdekvinner og bygdeentusiaster – gode representanter for aktivitet i 
Bygdekvinnelagene og landsbygda i Vestfold.  
Hun minnet om at årsmøtet er det høyeste organet i Vestfold Bygdekvinnelag og årsmøte skal legge 
viktige føringer for VBK dette året. Hun refererte Bygdekvinnelagets Formålsparagraf, Visjon og 
Etiske kjøreregler: 



 

 

Formålsparagraf: «Lagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og 
primærnæringene.  Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta 
kvinnene og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd, 
demokrati og kristen kulturarv.» 
Visjon: «Bygdekvinnelaget – møteplass for aktive kvinner». 
Bygdekvinnelagets etiske kjøreregler: Vi skal respektere hverandre - Vi skal være åpne og ærlige - Vi 
skal vise engasjement - Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger - Vi skal skape trivsel, stolthet 
og glede. 
Alle disse tre er viktige for alle ledd i vår organisasjon. 
Leder mente også at årsrapporten fra lokallagene viser en mengde aktiviteter innenfor: Mat og 
matkultur - Miljø - Kvinneliv – Samfunnsaktør - Næringsarbeid og samfunnsliv – og ikke minst kultur.  
Hun framholdt at aktivitetene som bygdekvinnelagene har, i større grad nå enn tidligere favner, ikke 
bare medlemmene, men også andre kvinner i bygdene. Hun mente vi oppleves av andre som mer 
inkluderende enn tidligere.  
Totalt antall deltakere på møter og andre tilstelninger er, ifølge rapporteringen fra lagene, ca. 8 700 
personer.  Det er 3,7 % av befolkningen i Vestfold som har deltatt på våre arrangementer.  
Leder tok også opp kommunesammenslåingen i vårt fylke, og stilte spørsmålet: Hva vil skje med våre 
24 bygdekvinnelag?  Ønsker de å slå seg sammen, eller blir det viktig med Bygdekvinnelaget i 
lokalmiljøet? Hun mener at det, i denne sammenhengen, er viktig å ta vare på det enkelte lokallag og 
det enkelte særpreg.  Samtidig må vi se at vi er en del av en helhet både i samfunnsmessig og i 
organisasjonen.   
Vestfold Bygdekvinnelag har ca 800 medlemmer, og fremdeles er nær 0,33 prosent av innbyggerne i 
Vestfold medlem av et bygdekvinnelag. Vår store utfordring er hvordan skal vi best skal rekruttere 
nye medlemmer, samtidig som vi skal pleie og ivareta medlemmene som allerede er i laget. Alle 
bygder har etter mitt skjønn behov for en møteplass for aktive kvinner, et bygdekvinnelag og et 
kvinnenettverk med det vi står for.   
Det er vanskelig å la være å snakke om beredskap i en tid som er preget av mye uro og farer.  Jeg 
mener det er viktig at hver og en av oss tenker privat beredskap – og hvordan vi best skal klare oss i 
en krisesituasjon.    
I årsmeldinga og på hjemmesidene kan vi se markering av kvinnenes rolle i samfunnet på ulike 
områder.   Kvinnefellesskapet gjelder kvinner i alle aldre og kvinner fra andre land.  Bygdekvinnelaget 
fokuserer nasjonalt og lokalt på kvinners rettigheter og kvinner som kulturbærere. Internasjonalt har 
Bygdekvinnelaget samarbeidet med et prosjekt for kvinner på landsbygda i Mosambik. Vi vet at for å 
få et bærekraftig samfunn er det viktig å satse på kvinner og kvinnearbeidsplasser.  
Det siste året har vært spesielt med tanke på innvandrere og asylsøkere.  Det er stolt av å være vitne 
til bygdekvinnenes innsats i denne sammenheng.  Det er også kommet mange mindreårige 
flyktninger som trenger familier.  For meg var det spennende å være på stand noen dager i august i 
Larvik sammen med fosterhjemsrekruttering nettopp for å rekruttere fosterfamilier til barn.   
Avslutningsvis takket leder for det store engasjementet og all aktivitet som er i laga.  Hun er 
imponert over all aktivitet som lokallagene i Vestfold har alene eller i samarbeid med andre lag og 
foreninger.  Ikke minst i samarbeid med 4 H og Bygdeungdomslaget. Hun gav honnør til de unge for 
hvordan de jobber, og for det store engasjementet de viser.  Hun gav også en takk til alle hun har 
møtt dette året, både tillitsvalgte og som enkeltmedlemmer.   

 

Sak 6. Utdeling av spiskammersprisen 

Spiskammersprisen deles i år ut for 18. gang. Prisen skal gå til person(er), bedrift, organisasjon eller 
institusjon som gjør en spesiell innsats for å ivareta kvalitet, kultur og tradisjon i arbeid med mat og 
måltider i Vestfold.  
Vinneren får en sjekk på 5000 kr, en gravert bakstefløy, diplom og blomster.  



 

 

Juryen har i år bestått av tidligere vinner av spiskammersprisen Bent Sørsdal, matentusiast Anne 
Næss og nestleder i Vestfold Bygdekvinnelag Anne Kathrine Munkejord.  
Juryen ble raskt enige om hvem vi i dag skal få gjøre litt ekstra stas på.  
Årets vinner har i hele sin tid i bygdekvinnelaget arbeidet for å fremme sunn mat, kvalitet og 
tradisjon på aller beste måte. Selv i en travel hverdag blir det tid til sylting og safting av råvarer fra 
egen hage og det som kan sankes ute i naturen. I vinnerens drivhus dyrkes det kortreiste tomater, 
agurk og squash til eget bruk, men hun er også raus og gir bort mye av dette. Gårdens bakerovn 
bruker vinneren flittig hele året og lokallaget nyter godt av baksten til sitt Høstmarked. Vinneren 
baker også flatbrød og da Bygdekvinnelaget hadde fokus på rotgrønnsaker ble det rødbeter i 
flatbrødet. Til jul bakes det 8 – 12 slag med tradisjonsbakst, men hvert år blir det også bakt et nytt 
slag med tanke på nye tradisjoner.  
Årets vinner har holdt foredrag om juletradisjoner og viktigheten av å holde dem i hevd. Hun har 
vært i juryen til «Det norske måltid» som er en landsomfattende konkurranse. Vinneren har sammen 
med blant annet Lars Sponheim, sittet i fagutvalget som er med å tildele Matmerk sin merkeordning 
«Spesialitet – Unik smak». Hun er en pådriver for å innføre et skolemåltid og har vært leder av 
«Skolematens venner». Prisvinneren er svært opptatt av GMO-fri mat og fôr og har hatt rollen som 
koordinator i «Nettverk for GMO-fri mat og fôr». Da Norges Bygdekvinnelag startet prosjektet 
«Aksjon Sunn Matglede» sto årets vinner i føringen.  
Spiskammersprisen 2016 går til Katherine Kleveland! 
 

Sak 7. Tale v/generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag Cecilie Aurbakken 
 

Hun startet med å gratulere Hillestad Bygdekvinnelag med 80-års jubileet, og var stolt over å være 
generalsekretær for denne flotte organisasjonen vår!  
Hun ønsket å vise oss bredden i denne organisasjonen. Norges bygdekvinnelag har en visjon om å ha 
15.000 medlemmer i 2020. Da har vi en jobb å gjøre, i dag har vi 1350 medlemmer. Vi opplever å 
være en organisasjon som «treffer» aktuelle temaer i tiden og får mer oppmerksomhet enn tidligere. 
Vi ønsker å være en tydelig samfunnsaktør, være synlige og tydelige der folk møtes og der 
beslutninger blir tatt både lokalt og sentralt. 
organisasjoner, deriblant bygdekvinnelaget og mindre kutt i bistand slik at prosjektet i Mosambik 
beholdt sine midler. 
Vi har vært aktive i forhold til folkehelsemeldinga (st.meld. 19), men fikk ikke støtte til skolemåltid. 
Norges bygdekvinnelag har vært aktive på den politiske arenaen sentralt gjennom å jobbe for å 
påvirke statsbudsjettet. I Budsjettet for 2016 oppnådde vi å forhindre kutt i støtten til frivillige Vi har 
jobbet aktivt i forhold til Nei til søndagsåpne butikker sammen med andre organisasjoner.  
Bygdekvinnelaget har vært i familie- og kulturkomiteen på Stortinget i forbindelse med arbeidet med 
ny likestillingsmelding fra regjeringa. Våre viktigste argumenter er: 
Fedrekvoten er et viktig virkemiddel og må ikke endres og det må settes inn flere tiltak for kvinnelige 
gründere. 
Likestillingsmeldinga skal behandles endelig i Stortinget 14.april 2016. 
Bygdekvinnelagets krav til ny Jordbruksmelding: Vi ønsker matproduksjon på bærekraftig 
ressursutnytting, en næring som gir lokale arbeidsplasser og levende bygder. Vi vil ha fokus på 
matsikkerhet og beredskap og satse på lokalmatprodusenter som tar vare på lokale mattradisjoner. 
Vi vil også jobbe for et strengt vern av matjord, og et tollvern som beskytter egen matproduksjon. 
Bygdekvinnelagets Internasjonalt engasjement: Vi støtter kvinnebønder i Mosambik – lokallagene 
samlet inn 94.000 kr. i 2015. Vi er medlem av Fokus – forum for kvinner og utviklingsspørsmål, og av 
ACWW – en verdensorganisasjon for bygdekvinner. 
Lokallagene er motoren i organisasjonen, og aktiviteten i det enkelte lokallag er avgjørende for det 
enkelte medlem. 

Som organisasjon kan Norges bygdekvinnelag tilby:  



 

 

Styringsdokumenter felles for alle ledd i organisasjonen. Vi gir tips til aktiviteter, eks. bygda i 
bevegelse og råvareaksjon Ville vekster. Vi arbeider nå med nye nettsider og planlegger 
opplæring for bruk av disse. Vi gir ut medlemsblad 4 ganger i året og sender ut informasjon 
gjennom lokallagssending jevnlig. 
Avslutningsvis oppfordret hun oss til å drive aktivt verve arbeid. Vi trenger flere medlemmer! 
Hun takket for oppmerksomheten og ønsket oss et fortsatt godt Årsmøte. 
 

Sak 8 Hoveddebatt. 

Tove Ødeskaug, tidligere leder: Takker for leders tale og Cecilie Aurskogs gjennomgang. Nyttig å høre 
hva NBK gjør for medlemmene og lokallagene. I sak senere i møtet stilles spørsmål om hva 
fylkeslaget gjør, om lokallagene trenger dette leddet, og om det er nødvendig med godtgjøring til 
styremedlemmene vil jeg si: Det er trist at dette spørsmålet kommer opp igjen. Lokallagene bør vise 
respekt for styrets arbeid og vise forståelse for at en godtgjørelse er nødvendig. 
Leders tale sier at styret vil satse mer på kontakt med lokallagene, det er bra. Ta vare på lokallagene, 
gjenoppta sonemøter, besøk på årsmøter eller andre behov som meldes fra lokallagene. 
Leders tale tar også opp lokallag i forhold til kommunesammenslåinger. Behold lokallagene i 
storkommunen. Lokallagene styrker de ulike lokalmiljøene. 
 
Camilla Botne, Sandar: Kommunesammenslåing og sammenslåing av lag er en aktuell problemstilling. 
I nye Sandefjord kommune er vi mange lag, vi er mange også i «gamle» Sandefjord. Vi ønsker å ha et 
fellesmøte med alle lagene i kommunen for å legge felles strategi på hvordan vi forholder oss til 
kommunen, f.eks. i forhold til å søke tilskudd. Kan fylkesstyret lage en mal for et møte for lag i 
sammenslått kommune. Hva er bra – hva er ikke bra? 
Marianne Smith Botne: Ønsker ikke at vi skal slå sammen lag. Det er ofte stor avstand i kommunene. 
Dugnadsånden lokalt har lett for å bli borte, det er fare for at det lokale engasjementet blir borte. Jeg 
ønsker ikke denne diskusjonen i Vestfold bygdekvinnelag. 
Torunn Solberg Hillestad: Jeg er enig med Marianne. Vi kan arrangere stormøter ved behov, og vi har 
det greit som det er. 
Magnhild Dolven – Tjølling: Vi har mange lag i Larvik. Her er det også stor avstand. Men vi har gode 
programmer. Vi vil beholde lagene lokalt uten sammenslåing. 
Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten Østre Hedrum: Jeg er enig med de andre. Vi hadde en stor 
kommunesammenslåing i 1990. Vi har 7 bygdekvinnelag i storkommunen og det fungerer bra! 
Leder Reidun Green: Takk for engasjement!  
Til Tove: Vedr . Kommunesammenslåing og lokallag: Lokallag er viktig i forhold til regionstilknytning. 
Det er viktig at vi tenker gjennom og vurderer utviklingen videre og tenker på hva som er bra for det 
enkelte lag. 
Til Camilla: Det enkelte lag må tenke hvordan vil vi ha det? hva ønsker vi? 
Replikk fra Camilla: Jeg ønsker at det blir laget en mal for fellesmøte og samhandling ved 
kommunesammenslåing. Stokke har fellesmøter vår og høst. Det kan også skapes en felles 
kontaktplass med overordna styring fra fylkesstyret. 
Cecilie Aurbakken :  Ser at det er stort engasjement omkring kommunesammenslåing . Sammenslåing 
av lag må bestemmes utfra det enkelte lags behov. Utfordre hverandre på hva er bra – hva er ikke 
bra. Det er viktig at men ikke føler seg presset. 
 
Sak 9. Årsmelding for 2015 ble presentert av Bente Aas-Haug. 
Vedtak: Årsmeldinga godkjent 
 
Sak.10. Regnskap for 2015 ble presentert av Tove Moland. 
Vedtak: Regnskap for 2015 godkjent. 
 



 

 

Sak 11: Arbeidsplan for 2016  
Organisasjonsutvikling:  
Temadag       Februar  
Fylkesledersamling     April  
Årsmøte i NBK     Juni  
Fylkesstyresamling     September 
Styrevervkurs      November 
Verving        Hele året  
Kommunikasjon:   
Hjemmeside        Kurs for Lokallagene  
Facebook       Bli venn med Vestfold Bygdekvinnelag  
Tettere kontakt med lokallagene 
Matkultur: 
Spiskammersprisen 
Salg av «Fra Vestfold Spiskammers» og «Godt Drikke»  
Råvareaksjonen «Ville vekster»  
Kultur:  
Inspirasjonskurs      Sept/okt   
Miljø: 
Beredskap 
Jordvern 
 
Kommentarer til arbeidsplan: 
Tove Ødeskaug, Sande: Viktig med god kontakt med lokallagene. Kom dere ut! Jeg skulle ønske dere 
var mer konkret på hva og hvordan dette skal være. Bygda i bevegelse – kom med konkrete tiltak. 
Anne Kathrine Munkejord: Takk for flotte innspill. Vi har hatt en telefonrunde med lokallagene og 
jobber nå med svarene for å kunne utarbeide tiltak for bedre kontakt med/støtte til lokallagene. 
Irene Roppestad, Kjose: Info. om temadagen i februar må komme tidligere. Vi rekker ikke å ta det 
opp i møtet før påmeldingsfristen. 
Marianne Smith, Botne: Hvis vi skal ha tettere kontakt med fylkesstyret, Hva vil det koste? Når det 
gjelder bygda i bevegelse har vi fått en fin og detaljert folder fra Norges Bygdekvinnelag. 
Anne Kathrine Munkejord: Det er gratis for lokallagene å få besøk fra fylkesstyret, fylkeslaget betaler. 
Cecilia Aurskog: Bygda i bevegelse er et tiltak for å få folk ut på tur, bygdekvinner og bygdefolk. Det 
har vært få søknader fra Vestfold, men det er enda muligheter så sett i gang. Heftet kan bestilles 
gratis fra Norges Bygdekvinnelag. Følg med i Bygdekvinner, nå har bladet fått en fornyelse! Ellers er 
det ikke så lett med kommunikasjon. Hjemmesida til NBK har vært delvis nede i 2015, men nå er det 
like før den er oppe igjen. Vi regner med lansering i April/Mai. Imellomtida har vi forsøkt å bruke 
Facebook til informasjon.  
Hun takket også for god mat og fin underholdning. 
 

Sak 12 Innkomne saker 
1.Fra Hillestad Bygdekvinnelag: 
Det skal ikke være loddsalg på årsmøte i VBK. Det har ved enkelte anledninger vært loddsalg på 
årsmøtet til diverse formål eller til eget lag. Det synes vi er en uting, det tar tid og det er viktigere 
saker som skal behandles på årsmøtet. 
Vedtak: Det skal ikke være loddsalg på årsmøte i VBK 
 
2. Fra Tjølling bygdekvinnelag: 
Godtgjørelse til styret i Vestfold bygdekvinnelag bør evalueres. Det er for stor del av regnskap og 
budsjett som går til godtgjørelse for styreverv, telefongodtgjørelse og kjøregodtgjørelse. 
Vedtak: Dagens ordning for godtgjørelser til styret beholdes. 
 



 

 

3. Fra Sandar Bondekvinnelag: Midler til Integreringstiltak. 
Det er ønskelig at det avsettes midler i VBK som kan dekke kontingent for et gitt antall 
innvandrerkvinner, slik at lokallagene kan bidra med integrering og kunnskapsutveksling. 
Vedtak: Vestfold bygdekvinnelag ser ikke at det er midler til slike tiltak, men oppfordrer lagene selv 
til å finne gode løsninger for sitt lokallag/miljø. 
 

Sak 13. Kontingent. 
Vedtak: Medlemskontingenten til Vestfold Bygdekvinnelag blir uendret: Kr. 100. 
 

Sak 14 Budsjett for 2016 ble presentert av Tove Moland 
Vedtak: framlagte budsjett for 2016 godkjennes.  
 
 

Sak 15 Valg. 

Valgkomiteens leder presenterte valgkomiteens innstilling. 
Valget ble som følger 
Funksjon  Navn   lokallag  funksjonstid valgt år 
Leder   Anne Kathrine Munkejord Vivestad 1 år  2016 
Nestleder Bente Aas-Haug  Nykirke  1 år  2016 
Styremedlem Thorunn Thorlaksdottir  Kvelde  1 år  2016 
Styremedlem Tove Moland   Kjose  2 år  2016 
Styremedlem Torunn Sjuve Haakestad Arnadal  2 år  2015 
Styremedlem Aud Moe   Hvarnes 2 år  2015 
1. Vara  Veronica B Clementz  Kjose  1 år  2016 
2. Vara  Karin Tonby   Sande  1 år  2016 
3. Vara  Beate Therese Lanner  Tanum  1 år  2016 
Revisor  Inger Marie Bettum   V Skjee  2 år  2015 
Revisor  Anne Grete Appenzeller Sande  2 år  2016 
 
Valgkomite for 2017: 
Ramnes gjenstående fra 2016 
Nykirke  gjenstående fra 2016 
Vassås     gjenstående fra 2016 
Lardal   nye i 2017 
Undrumsdal  nye i 2017 
Sande   nye i 2017 
 
Godtgjørelser til styret 
Kjøregodtgjørelse ble fastsatt til kr.3,80 pr. km. 
 
Andre godtgjørelser er uendret: 
Faste godtgjørelser 
Leder    kr. 15.000  + telefongodtgjørelse kr. 3000. 
Nestleder   kr.   5.000 
Sekretær   kr.   6000 
Redaktør hjemmeside  kr.   6000 
Øvrige styremedlemmer kr.   3000 
1. varamedlem   kr.   3000 
Revisorer   kr.     750 pr. person 
 
Møtegodtgjørelser 



 

 

Under 5 timer   kr.     350 
Over 5 timer   kr.   1000 
 
Sak 16 Meldinger og hilsener. 
Mathias Lien Nordhaug fra Vestfold Bygdeungdomslag hilste på vegne av sitt lag. Han har minner, 
som for ham knytter bygdekvinnelaget sammen med brødbaking. Han mintes en opplevelse fra 
barnehagen hvor bygdekvinner bakte bakerovnsbrød med barna! Bygdekvinnelaget er en aktiv 
organisasjon som jobber for kvinners rettigheter, integrering, matkultur og også samarbeid med 
fosterhjemsrekrutering. 
Vi i BU skal ha Vestfoldmesterskap i Sande i år og stevne i juni, og håper på samarbeid med 
bygdekvinnelaget på disse arrangementene. Vi har nå 527 medlemmer, det største noen gang! 
Vi takker for det gode samarbeidet og gir dere en pose Digge dinosaurer som svar på Seigmennene 
fra dere! 
 
Hans Edvard Holtung fra Vestfold Bondelag: Bygdekvinnelaget har en viktig rolle i samfunnet. Dere 
profilerer forbrukermakt mot kjedemakt og trekker fram matmerk som viktig. Dere samarbeider med 
Bygdeungdomslaget, Bondelaget og 4H. Dere er limet i bygda. Med aksjon bygda i bevegelse satser 
dere også på aktivitet. Som alle vet: aktivitet + riktig ernæring = god helse. Mange bygdekvinnelag 
gjør også en fin jobb med integrering! Bygda blir fattigere hvis bygdekvinnelaget blir borte! Overrakte 
blomst. 
 
Anlaug Fjeld hilste fra tidligere ledere i alt 10 stk. tilstede på (møtet). Det er veldig hyggelig å være på 
Årsmøtet. Det er nå 20 år siden jeg var leder og jeg treffer fremdeles flere kjente ansikter. Det er vel 
ikke sikkert det er et godt tegn for rekruttering i laget, men det er hyggelig for oss «gamle». Unge i 
dag er opptatt med barn og jobb, vi må vente litt lenger på dem enn tidligere. Men de kommer etter 
hvert, vi har et budskap som «er i tiden». 
 
Anne Kathrine Munkejord takket Reidun Green for den jobben hun har gjort i styret i Vestfold 
bygdekvinnelag. Hun har sittet i styret til sammen 5 år, de siste to årene som leder. Du er alltid sindig 
og rolig, leder styret på en rolig måte og har alltid kontroll på tida. Så krydrer du møtene med gode 
historier om barnebarna dine! 
Hun overrakte Reidun ei hustavle og en blomsterhilsen! 
 
Reidun Green avsluttet møtet med å takke styret for godt samarbeid. Hun takket også valgkomiteen 
for godt arbeid, hun takket Else Marie Farnes for god møteledelse og takk til vertskapet Hillestad 
bygdekvinnelag. 
Hun takket også for seg som leder. Takket for hilsener og ønsket alle vel hjem!  
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Liv Bergene      Ambjørg Akerholt 


