
Styremøte VBK 06.02.2018
Tilstede: Anne Kathrin Munkejord, Thorunn Thorlaksdottir, Tove Moland, Elin Kvarme 
Vittersø, Doris Hildenbrand
Forfall: Veronica Balsrød Clementz, Hege Steen Shanor

Godkjenning av saksliste
Godkjenning og undertegning av referat av siste styremøtet.

Innkommet post: 
- Innkalling til Årsmøtet i Vestfold Bondelag onsdag 14. mars, påmelding innen 25. 

februar, vi kan ha to utsendinger, Tove Moland deltar
- Sjue Gård organiserer mat på 4h-leir med 200-250 deltagere, ønsker hjelp med 

middagen, matlaging på bål og bearbeiding av slakt. 
Vi vet fremdeles ikke helt hva de ønsker fra oss, men holder kontakt. Anne Ka 
omformulerer brevet og sender det videre til lokallagene.

- Sviskeprinsene
Det er en flott aktivitet til en bygdekveld, vi sender det videre til lokalkagene som 
info.

Til orientering: 
Vi har fått flere henvendelser med forslag ang. Spisskammersprisen.

Sak 04/2018 Evaluering av Organisasjonskurset
Det er sørgelig at den måtte avlyses, noen synes det burde hatt blitt gjennomført 
uansett, men det er arbeidsmengden og økonomien som sto bak besluttningen.
Siden det er ingen avbestillingsgebyr på stedet har det ikke hatt økønomiske 
konsekvenser.
Konklusjon: for kort påmeldingsfrist, informasjon har ikke nådd fram fra lokalstyret til 
medlemmene. Vi skulle ønske lokallagene var mer bevisst organisasjonstilknytning og 
avsette penger på årsmøtet til kursing av sine medlemmer.

Sak 05/2018 Årsmelding 2017
Tekst på forsiden må forandres, det ble ordnet på møtet. 
Hilsen fra lederen mangler, oppnevninger av styret og råd må redigeres og oversikten 
over medlemstallene kommer.
Anne Ka og Doris jobber med saken.

Sak 06/2018 Arbeidsplan
Forslag til arbeidsplan ble gjennomgått og vedtatt.
Arbeidsplanen blir på årsmøtet lagt frem av Thorunn 
Det er ønske om sonemøter og vi tenker vi kan få til «Sonemøter» på 
styrevervsamlingen. 
Fylkesledersamling I April I Oslo på Bondelagskontoret
Fylkesstyresamling/ kurs 22.-23.9.2018
Vi setter av penger og sender Elin Kvarme Vittersø som blir nestleder.
Opplæring i hjemmesiden har ikke satt noe tidspunkt.
Vi besøker lokallagene når vi blir invitert.



Temadag i februar 2019 må vi vurdere. Kanskje vi heller bør bruke ressurser på de 
andre arrangementene.

Sak 07/ 2018 Årsmøtet 2018
Sakspapirer må sendes ut to uker før på epost.
Minn dem på at de ikke må skrive det ut årsberetningen, det blir mange sider, den 
blir delt ut på årsmøtet.
Tove sender oversikt over regnskap og budsjett.
Anne Ka sender forslag til styregodtgjørelser og innkomne saker.
Forside, program og saksliste må gjennomleses av styret før den sendes ut til 
lokallagene senest 24.2.2018 

Sak 08/2018 Årsmøtet minutt for minutt
Årsmøtet minutt for minutt ble gjennomgått og oppgaver fordelt.
Tove Hoppestad må ha sitt innlegg rett etter Anne Ka så utdeling av Spiskammerpris 
blir flyttet til rett før lunsj.
Saksliste må tilpasses.
Sanger: Forslag: Jeg vil danse mot vår. Elin finner tekst og lager et oppsett, sender så 
til Doris som tar det med i årsmøtepapirene som blir delt ut på årsmøte
Tove og Elin møter opp i kirken. 
Alle som kan møter på årsmøtestedet kl 8.00.
Beate ønsker velkommen.
Navneopprop Tove. Thorunn og Elin krysser av.
Liv Bergene og Aud Moe blir forespurt til å skrive under protokollen.
Tove bestiller blomster.
Doris: Årsmelding, Årsmøtepapirer, Navneskilt, Nummerlapper, Valglapper.
Sender forhåndsinfo til alle Vestfoldsavisene når vi vet hvem som får 
Spiskammersprisen.
Tove organiserer Roll up. Treskilt, Bordflagg, Bøker, vervebrosjyrer.
Den som kopierer årsmøtepapirene må ta med årsmeldingsbrosjyrene.

              Gave til vinneren ordner Tove og Anne Ka.

             Referent: Doris Silvia Hildenbrand


