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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I VESTFOLD BYGDEKVINNELAG 

11. MARS 2017. 

 

Sem Bygdekvinnelag var vertskap for årets årsmøte.  
 Dagen startet med samling i Sem kirke. Der fikk vi en orientering om kirken av Dagfinn Bugge. Sem kirke er 
en gammel kirke i romansk byggestil som ligger ved Jarlsberghovedgård utenfor Tønsberg i Vestfold.  
Steinkirken har gjennomgått flere utvidelser og endringer og har i dag rundt 300 sitteplasser. I 1956 ble en 
altertavle fra Christian IV´s tid rekonstruert. I historiebøkene fremheves ofte kirkens nære forbindelser til 
noske middelalderkonger. Det kan ha vært under en messe i Sem kirke at Rørek forsøkte å ta livet av Olav 
den Hellige. Sem kirke blir også nevnt i forbindelse med at Harald Gille gikk på glødende plogjern for å 
bevise at han var bror av Sigurd Jorsalfar. Baglerkongen Erling Steinvegg bar glødende jernplater i Sem 
kirke for å bevise sin kongsrett. 

Etter besøket i kirken samlet vi oss på Nauen Klokkemuseum. Der serverte Sem Bygdekvinnelag  
rundstykker, te, kaffe før selve årsmøtet begynte.  

Else-Marie Farnes Sem Bygdekvinnelag ønsket alle velkommen og kunne fortelle at Sem Bygdekvinnelag 
ble grunnlagt i desember 1927. Sem bygdekvinnelag består av tre bygder, det er Sem, Barkåker og 
Jareteigen. De har 23 medlemmer med en 10 – 12 som er aktive.  Samarbeider med Slagen Bygdekvinnelag 
om sommertur og med Sem bondelag og 4H om Åpen gård arrangement hvert år. 

Så ga hun ordet til varaordfører i Tønsberg kommune Bent Moldvær som hilste fra kommunen og syntes 
det var hyggelig å få komme og hilse bygdekvinnelagets årsmøte, stolt og glad for alle som vil ha sine 
årsmøter i kommunen. Kjente ikke så mye til bygdekvinnelaget fra før, men hadde lest seg opp og var 
imponert over den store aktiviteten vår. Tønsberg kommune og Tønsberg er handelsby fra 1871 og er 
Norges eldste by. I Tønsberg er Norges flotteste skjærgård, det er et rikt kulturliv, det er mange 
arbeidsplasser, og Tønsberg er en stor landbrukskommune. Det er mange severdigheter og et populært 
turistmål. Fra 1. januar 2020 blir Tønsberg og Re en kommune.  

Leder Anne Ka Munkejord ønsket alle velkommen og åpnet årsmøtet 2017. 

Sak 1. Navneopprop v/ Tove Moland                                                      61 fremmøtte, 53 stemmeberettigete. 
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste                                       Ingen bemerkninger. 

 
Sak 3.  Valg av møteleder og referenter                                         Til møteleder ble Tove Ødeskaug valgt. 
                                                                                                                                      Til referent ble Aud Moe valgt. 
 
Sak 4. Valg av to til å skrive under protokollen:               Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten, Østre Hedrum og                                       
                                                                                                                                    Beate T. Lanner, Tanum 
 
 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kirke
https://no.wikipedia.org/wiki/Romansk_arkitektur
https://no.wikipedia.org/wiki/Jarlsberg_hovedg%C3%A5rd
https://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nsberg
https://no.wikipedia.org/wiki/Vestfold
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Sak 5. Leders tale (sammendrag)  
Kjære Bygdekvinner, tidligere ledere, æresmedlemmer, gjester og møteleder. 
Bygdekvinnelaget – en møteplass for aktive kvinner! 
Jeg ser nå utover en forsamling av flotte damer og jeg vet at vi er noen av de aktive kvinnene som er med 
på å skape de møteplassene. I år er det jeg som har lest de lokallagsrapportene som har kommet inn og 
listet opp aktivitetene i årsmeldingen. 
Så ble jeg fristet til et lite regnestykke: Vi er 24 lokallag i Vestfold. I gjennomsnitt har lokallagene hatt 8 
arrangement i løpet av året. Hvis vi beregner at hvert arrangement varer i 2,5 timer har hvert lokallagene 
hatt 20 timer med arrangement i 2016. Vi er ca 800 medlemmer i Vestfold.  
Ganger vi antall medlemmer med 20 timer blir det 16.000 timer Bygdekvinnelags aktivitet i året i Vestfold. 
I 2016 har Bygdekvinnene hatt fokus på folkehelse og gjennomført «Bygda i bevegelse». I Vestfold har 6 lag 
vært med på prosjektet og fått penger til gjennomføring, men godt over halvparten av laga i Vestfold har 
hatt en eller flere aktiviteter med «Bygda i bevegelse». 
Råvareaksjonen «Ville vekster» varer ut 2017. Sanking av ville vekster, turglede og fysisk aktivitet kan lett 
bli en aktivitet.  
Tradisjonsmatjakta 2017. Norges Bygdekvinnelag har fått penger av Sparebankstiftelsen DNB til å lage en 
ny nettside om Norsk tradisjonsmat. Lokallagene sitter på kunnskapen om lokale tradisjoner. Vestfold er 
nok ikke det fylke som først blir forbunnet med tradisjonsmat, men det kan vi gjøre noe med! I tiden 
fremover vil det kommer mer informasjon om prosjektet, så følg med å bidra til at tradisjonsmat fra 
Vestfold blir synlig på NorskTradisjonsmat.no 

Medlemsrekrutering er et gjentagende tema. Vestfold har de siste åra hatt en liten økning i 
medlemstallet. Det er veldig gøy! Den viktigste reklamen vi gjør for laget vårt er å fortelle andre om 
aktivitetene og invitere unge og gamle damene til å bli med. Hjemmesiden er også et viktig «ansikt utad» 
for de som leter etter aktivitet i nærmiljøet. Facebook er også et sted å gjøre seg synlig.  
Fylkeslagets hovedoppgave er å være et bindeledd mellom sentralleddet og lokallagene. I 
organisasjonshåndboka kapittel 5 står det hva som er fylkeslagene oppgaver og ansvar. 
Jeg mener det er viktig at lokallagene føler en tilhørighet til andre lokallag og til Norges Bygdekvinnelag.  
Målet med fylkesarrangement er å styrke den felles identiteten, utveksle erfaringer og få ny kunnskap. 
Arrangementene er den viktigste måten vi får drevet opplæring, informasjon og inspirert lokallagene. 
Deltakerne på våre arrangement har på evalueringsskjemaene gitt oss mye positive tilbakemeldinger på 
både innhold og fasiliteter. Vi jobber aktivt for å holde kostnadene på arrangementene nede. I styret har vi 
nå diskutert om det er tid for å ta en gjennomgang av arrangementene våre. Vi ønsker oss flere deltakere, 
og at flere lag ser nytten av å sende medlemmer på fylkessamlinger. Jeg håper at vi under debatten kan få 
frem noen synspunkter på arrangement i fylke.  

• Hva slags fylkessamlinger vil vi ha?  

• Hva er viktig?  

• Hvis vi skal ha færre aktiviteter, skal de da være rettet mot styremedlemmer?  

• Synes dere det er viktig å møte medlemmer fra andre lag for å utveksle erfaringer?  

• Hvilke tider på året er fine for fylkessamlinger?  

Jeg håper vi får en fin debatt, hvor målet er gode fylkessamlinger med mange deltakere. 
Og helt til slutt går takken til dere som gir ros og oppmuntring, men også til de som stiller kritiske 
spørsmål. Alt er med på å motivere for egen utvikling og videre arbeid i Bygdekvinnelaget.  
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Sak 6. Spiskammersprisen – utdeling 2017. 
Spiskammersprisen ble delt ut for 19. gang av Tove Moland. 

Årets vinner har som mål og ta vare på gamle tradisjoner, spre kunnskap og kulturhistorie. 
Hun er opptatt av å tråkke i gamle fotspor, men mest av alt sette nye fotspor for fremtiden. 
Historien til denne kandidaten begynte med ett kurs i takkebakst året 2012. 
Dette ble starten på en ny karriere. I året 2013 startet hun ett eget gårdsbakeri i tilknytning til Bjørnø gård 
som ligger mitt i Farris. Hun brukte mye tid på å lage sine egne oppskrifter på flatbrød og lefse. 
Tilbakemeldingene var overveldende og produktutviklingen fortsatte. Kuvertflatbrød med rosmarin, 
Farrisflatbrød, Sagaflatbrød og Bjørnøyas matlefse ble de neste tilskudd. Lokale navn til lokale spesialiteter! 
Hun har ett ønske om å vekke Bjørnøya til live igjen ved å ta øyas muligheter og ressurser i bruk på nye 
måter. Hun skaper ny næring på gården og markedsfører bygdeutviklingen og bygda si på en positiv og 
profesjonell måte. 
Hun har sammen med mannen sin restaurert det gamle bakstehuset på øya, der hun skal holde bakstekurs. 
Før huset ble ferdig var det allerede booket tre fulle kurs.  Det vil bli mulighet for omvisning, bevertning, 
aktiviteter og overnatting på gården i tilknytning til kursene. Hun selger produktene sine på markeder som 
Helgeroadagene og Dyrskun, og i en rekke butikker. Hun har en egen (Drive-in) i svigermors garasje. Der 
står det en fryseboks som er full av lefser. 

Vinneren av årets Spiskammerpris er: Anita Saga fra Kjose  
I sin takk sa Anita hun var rørt, glad og stolt. Stolt fordi jeg er bygdekvinne, stolt fordi jeg er med på å sette 
bygda mi på kartet. Og stolt for at noen i bygda mi har sendt inn forslag på meg, det var moro. For meg 
som er i start gropa og ikke har all verdens å vise til så er det motivasjon og inspirasjon til å utvikle det jeg 
har startet med. Jeg gleder meg så til å ta i bruk bakstehuset, mange har allerede meldt seg på kurs til 
høsten. Og jeg gleder meg til å dele kunnskapen om takke bakst og håper med det at mange takker som 
ligger gjemt blir tatt fram igjen.  
 
Sak 7. Tale ved Karine Magnussen Nymark fra NBK 
Karine Magnussen Nymark kommer fra Østfold og er medlem i Onsøy Bygdekvinnelag. Er styremedlem i 
Norges Bygdekvinnelag og er inne i sin andre periode der. Er utdannet kokk, men for tiden student ved 
Høyskolen i Østfold og skal med tiden bli velferdsviter. 
 Alle som er her i dag gjør en forskjell i sitt lokalmilø, og det å være samlet til årsmøte, gjør dere ekstra stolt 
for det dere gjør i bygda deres, og det dere har gjort det siste året. Hun ønsket å vise oss litt av bredden og 
hva men får igjen for å være medlem i Norges bygdekvinnelag. 
Vi er en organisasjon som har som mål og være i vekst, og håper at alle lokallag vil være med på denne 
dugnaden. Grunnen til at vi ønsker flere medlemmer er at vi ønsker å bli en sterkere organisasjon, og for å 
opprettholde vår viktige rolle i samfunnet. Vi må være positive og tenke framover. I våre 
styringsdokumenter kommer det fram at vi skal være en tydelig samfunnsaktør. Blant annet det å følge 
med hva regjeringen foreslår, og på flere områder har NBK gått ut og sagt hva de mener, vi håper selvsagt 
at våre innspill kan føre til at det går i den retningen vi ønsker. I den politiske plattformen står at 
bygdekvinnelaget vil at barn skal gratis skolemat da det vil øke konsentrasjonen og utjevne sosiale 
forskjeller.  
Internasjonalt har bygdekvinnelaget i noen år støttet bønder i Mosambik i samarbeid med Norges Vel. 
Vurderer å avslutte samarbeidet og heller finne noe annet.  
Lokallagene er sjølve bygdekvinnelaget og det store forskjeller på hvordan et lag blir drevet, hvor stort det 
er, og alderssammensetningen i laget. Fellesnevneren er at hvert lag bidrar på sin måte med samhold og 
glede i bygdene våre. Bygda i bevegelse ble en suksess og er sikker på at mange flere ble med enn det man 
trodde. Norges Bygdekvinnelag har nok en gang fått prosjektmidler fra Gjensidige-stiftelsen til et nytt 
prosjekt som heter Kvinner Ut. Prosjektet har hoved fokus på innvandrer-kvinner og integrering. Det er 
ansatt en ny prosjektleder med iransk bakgrunn som begynner i jobben i mai. Lokallagene kan søke om 
midler og anbefaler at man allerede nå begynner planleggingen.  
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16. oktober er verdens mat og brød dag, og bygdekvinnelaget vil være med på å markere den. Det er et 
samarbeid med Gartnerhallen.  
Det er nå utarbeidet verktøy på hvordan man kan stifte nye lag. Det er tilgjengelig på nettsiden. Anbefaler 
å sende inn forslag på årets lokallag. 
Minnet oss på at det er viktig å tørre å spørre når det gjelder medlemsverving, alle aldre er aktuelle. 
Nok et prosjekt er i gang og det er Norsk Tradisjonsmat.no. Vi har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB 
til å lage en egen nettside for tradisjonsmat.  Vil med det skape interesse for mattradisjoner fra hele 
landet. Oppfordrer alle til å sende inn oppskrifter. Nettsiden skal lanseres til sommeren. 
Tilslutt hilste hun fra sentralstyret og ønsket oss lykke til i 2017. 
 
 Sak 8. Debatt- ordet fritt. 
Camilla S. Botne, Sandar. Bygdekvinnelaget går litt opp og ned og det samme med økonomien. Nå som 
Sandefjord er blitt en kommune med flere lag ønsket hun et samarbeid på tvers av lagene og gjerne med 
fylkeslaget. Har planer om en matkveld med en kjent kokk og det greier vi ikke alene.  
Samtidig det å delta på andre lags arrangementer oppfordret hun til.  
 
Helen Flo Kjennerud, Hof. Støttet Camilla S. Botne i det hun sa, selv er hun fra et lite lag, men er mange på 
møtene. Nå når det blir en stor-kommune så ser hun det som en stor mulighet til å bli mer synlige ved å gå 
sammen om arrangementet.  
 
Bente Aas-Haug, VBK.  Vil utfordre forsamlingen mer på det Anne Ka sa i sin tale om hva ønsker dere 
fylkesstyret skal gjøre/bidra med i forhold til deres lag. Er det noe vi bør gjøre annerledes. Ønsker 
tilbakemelding på om det er noe vi kan endre for å gjøre fylkes arrangementene mer fristende å delta på. 
Vi trenger gode ideer. 
 
Camilla S. Botne, Sandar. Har vært med i mange år, synes arrangementene begynner å bli like, må finne på 
noe annet. Eventuelt besøke et sted som det skjer noe positivt, gjerne i forbindelse med integrering. 
Etterlyste Vandring i Vestfold som vi hadde for noen år tilbake. Fortsatt mange steder som kan besøkes. 
 
Irene Roppestad, Kjose. I vårt lag har vi savnet organisasjon kurset i år. Det er stadig vekk noen nye 
medlemmer i styret som ønsker å lære om hvordan vi skal drifte laget best. Etterlyste også leder-samlinger 
hvor en kan dele erfaringer om årsplaner, kurs m.m. Det hadde vi satt veldig stor pris på. 
 
Tove Moland, VBK. Når det gjelder økonomien er det dere vi er helt avhengig av. Når det gjelder 
arrangementer er det fryktelig vanskelig når det kommer så få deltagere, da går vi i minus gang etter gang. 
Oppfordret alle til å være delaktig i de arrangementene fylket legger opp til. 
 
Else-Marie Farnes, Sem. Ha et stort arrangement i året med et kjent navn, det koste mye og da er det 
viktig at mange kommer. Håper at leder samlinger kan komme i gang igjen. 
 
Mette Hovland, Tjølling.  Det koster å være med på møter i fylket, ikke alle lag har anledning til å sende 
mange, er det så meningen at vedkommende skal dekke deltagelse selv. 
Spørsmål angående prosjektet NBK har vært med på i Mosambik, hvorfor skal det engasjementet der 
avsluttes. 
 
Kathrine Norby, Slagen. Anbefalt å kurse de som trenger det. Kanskje de som ønsker kurs kunne ta ansvar 
for å arrangere, da vil utgiftene bli mindre. Når det gjelder foredragsholder bør vi bli flinkere til å se etter 
egnede personer rundt oss som kan ha like mye å bidra med som dyre foredragsholdere.  
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Tove Moland, VBK. Hvis vi i felleskap kan holde arrangementer kan vi holde kostnadene nede. Supert med 
engasjement og gode ideer. 
 
Beate Lanner, Tanum. Anbefalt å besøke Oddane Fort som ligger i nærheten av Gurvika. Der er det nok 
ikke så mange som har vært, og koster ikke så mye. På Gurvika er det også mulig å kunne holde leder-
saming. Hyttene der ikke så dyre å bo i fra den ene dagen til den andre. 
 
Leder Anne Ka Munkejord kommenterte innleggene:  
Utfordring er at det er del nye og en del drevne damer, derfor inviterte fylkesstyret seg til å komme på 
styremøter for å ta organisasjonskurset hjem til laget. Det tilbudet står fremdeles ved lag. 
Har tro på det å lage et stort arrangement med en god foredragsholder, gjerne med et lokallag som 
arrangør. Men uansett kreves det at folk kommer. Og i den forbindelse vil vi gjerne ha god mat, og det er 
fakstisk maten som koster mest. Oppfordret lagene til å sette av penger til å sende medlemmene på våre 
felles arrangementer. 
Kan lagene som nå etter kommunesammenslåingen gå sammen om et stort arrangement vil de helt sikkert 
bli lagt merke til. Det er faktisk en del som ikke vet at vi er der. 
 
Karine Magnussen Nymark, NBK, Når det gjelder Mosambik- prosjektet var det en 4 årig avtale med 
Norges Vel og har ikke noe godt svar på hvorfor det avsluttes nå. Men det kan være sundt å bytte 
samarbeids partner, uansett skal vi fortsette med internasjonalt arbeid. 
 
Sak 9. Årsmeldingen ble lest av Aud Moe  
                                                                                                                                      Vedtak: Årsmelding godkjent. 
 
Sak 10. Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Tove Moland.   
Regnskapet viste til et underskudd på kr.  – 40406,57 

Vedtak: Regnskap godkjent. 
                                                                                                                            

 
Sak 11. Innkomne forslag.  Kommet inn 2 forslag:  

 
1. Fra Hillestad Bygdekvinnelag: 

 
 INNSPILL TIL SAK PÅ VESTFOLD BYGDEKVINNELAGS ÅRSMØTE 2017.:  
LOGOEN TIL NORGES BYGDSEKVINNELAG  
På Norges Bygdekvinnelags årsmøte 2016 ble logoen vår litt diskutert.  
På temadagen i Vestfold Bygdekvinnelag i februar i år, tok NBK representanten også opp temaet 
logoen vår. Dette kom fram da våre representanter refererte fra dette møtet på vårt lagsmøte den 
06.02.17  
På Hillestad Bygdekvinnelag sitt lagsmøte 06.02.17 ble det besluttet å sende inn en sak til årsmøte i 
Vestfold Bygdekvinnelag for 2017, om hva laget mener om å endre logoen i Norges Bygdekvinnelag. 
Beslutningen på møte var at vi ønsker å ha logoen slik den er, og begrunnelse følger.  
Norges Bygdekvinnelag har en logo som representerer Bygdekvinnelaget på en god måte.  
Vi ser kornneket som er en veldig viktig næringskilde for alle. Vi slår ring om en viktig næringskilde.  
Skal vi ha en troverdig logo, bør den ikke forandres fordi noen liker forandring.  
En logo er varemerket vårt, og den bør stå fast, også for nye medlemmer. Den passer oss aktive 
kvinner som jobber for bygda i bygda, og som jobber for levende bygder. Vi er også opptatt av sunn 
matglede.  
Det bør heller ikke glemmes hvem som er våre nære samarbeidspartnere, og det har det vært i alle 
år Bygdekvinnelaget har eksistert.  
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En annen ting er at det koster tid og penger å lage en ny logo. Mange av våre medlemmer synes 
medlemskapet i NBK er for dyrt, og noen melder seg ut.  
Norges Bygdekvinnelag må være meget bevisste på hva de bruker sine resurser på og hvordan de 
forvalter pengene de for inn fra sine medlemmer.  
Vårt lokallag har for det meste ikke tatt inn mer kontingent enn det som tilfaller Fylkeslaget og 
Norges Bygdekvinnelag. Vi må derfor følge med på hva det blir brukt penger på, slik at vi kan 
forsvare det overfor våre medlemmer.  
 
Styret i Hillestad Bygdekvinnelag  
Anne Berit Finden  
Leder 

 

Forslag til vedtak: Vestfold Bygdekvinnelag støtter forslaget fra Hillestad Bygdekvinnelag. 
 
2. Fra Vestfold Bygdekvinnelag: 

 Resulosjon om matproduksjon.  
 
Styrk matproduksjonen.  
En stadig økende befolkning i Norge gjør at vi må øke matproduksjonen, ikke senke den.  
Da må vi ta vare på all jorda vi har for å produsere mat på. Vestfold Bygdekvinnelag mener  
at alt for mye matjord bygges ned. I Vestfold. fylke har det fra 2007 til 2015 blitt 2202 dekar mindre 
produktivt areal. Det har vi absolutt ikke råd til.  
Norske forbrukere setter pris på mat produsert i Norge. Våre 13500 medlemmer i Norges Bygdekvinnelag 
ber dere om å ta ansvar for å beskytte den store verdien som et produktivt jordbruksareal representerer. 
Denne verdien kan ikke måles i penger på samme måte som en utbyggers raske økonomiske gevinst, men 
det kan måles i evnen til selvforsyning for framtidige generasjoner. Storsamfunnet må stå opp for denne 
verdien, som er verdt uendelig mye mer enn nåtidens økonomiske gevinst.  
Vi vil ha mat produsert på norsk jord der det er mulig - og vi vil ha mer av den. Vår evne til selvforsyning av 
mat fra jordbruket er under press. Statistikk viser at Over 1 million dekar dyrka og dyrkbar jord er 
omdisponert i Norge de siste 50 årene. Bare i perioden 2005 - 2011 ble det omdisponert over 50 000 dekar 
dyrka jord til andre formål enn landbruk.. Matjorda bygges ned i en takt som ikke er bærekraftig for 
fremtiden. Infrastruktur, handel, næring og boliger plasseres for enkelt på flate jorder, men kan like godt 
plasseres på steingrunn, ikke-dyrkbare skråninger og i skogsområder. Myndighetene tar ikke 
forvaltningsjobben alvorlig nok. En mer sentral styring er nødvendig for å håndheve jordvernet.  
Vestfold bygdekvinnelag krever at politikerne i Vestfold jobber hardere for å beskytte matjorda. Vi ønsker 
oss en nullvisjon for nedbygging. 
 
Forslag til vedtak:  
Sendes til ordførere i fylket, partienes toppkandidater til stortingsvalget og avisene. 
 
Sak 12. Arbeidsplan for 2017 ble lagt fram av Anne Kathrine Munkejord  
 
Arbeidsplanen tar utgangspunkt i Norges Bygdekvinnelags strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene 
som er valgt for å styrke organisasjonen  

• Ambisiøse og driftige lokallag og tillitsvalgte  

• En tøffere forbrukerorganisasjon  

• Gjennomslag som samfunnsaktør  

• Kvinnesolidaritet uten grenser  



7 

 

Oppgaven til fylkesstyret i Vestfold er å inspirere og kurse medlemmer og tillitsvalgte i fylket. Fylkesstyret 
skal være med å synligjøre forbruker- og samfunnssaker Norges Bygdekvinnelag arbeider med. Fylkesstyret 
skal også være med å synliggjøre lokallagene og aktiviteten som skjer der.  
Organisasjonsutvikling 
Besøk i lokallag og lokallagstyrer  
Temadag Februar 
 Fylkesledersamling April 
 Fylkesstyresamling September 
 Inspirasjonsseminar i Bergen 20.-22. oktober, arr NBK 
 Styrevervkurs/ ledersamling  November 
 Opplæring i hjemmeside  
Kommunikasjon / Synlighet Legge ut eget stoff på hjemmeside og facebook  
Dele og kommentere aktuelle artikler på hjemmeside og facebook  
Sende inn leserinnlegg til Vestfoldaviser 
 Profilering av Norges Bygdekvinnelag og lokallag i Vestfold  
Matkultur Spiskammerpris, deles ut på Vestfold Bygdekvinnelags årsmøtet 
Salg av bøkene Godt drikke og Fra Vestfold spiskammer  
Norskmattradisjon.no, nytt prosjekt som blir igangsatt i løpet av året 
Bidra til bokprosjektet: Tradisjonsmat i Vestfold  
Kultur – Miljø og Samfunn Jordvern, leserinnlegg/resolusjon 
Kvinner-Ut, nytt prosjekt som blir igangsatt i løpet av året 
16. oktober, Verdens matvaredag 
 Inspirasjonskveld Sept/Okt 
 

 
                                                                                                                           Vedtak: Arbeidsplan godkjent. 
 

Sak 13. Kontingent 
               Styret i Vestfold Bygdekvinnelag foreslår at kontingenten til fylket endres fra kr.100.-  
                   til kr. 110.-. 
  
Forslag til vedtak: Medlemskontingenten til VBK endres til: kr. 110,- 
 
               Det kom inn forslag fra Camilla Botne, Sandar om å øke til kr. 120,- 
               Forslagene ble stemt over og det ble flertall for å øke kontingenten til kr. 110,- 
  
                                                             Vedtak: Flertall for å øke kontingenten til fylket til kr. 110,- 
 
 
Sak 14. Budsjett gjennomgått ved kasserer Tove Moland.  
Før budsjett kunne godkjennes ble det stemt over godtgjørelser til fylkesstyrets medlemmer, hvor det var 
forslag på at godtgjørelsen på kr. 3000,-  til telefonutgifter skulle fjernes. Ellers ingen endringer.  
Forslaget enstemmig godkjent.  
 
Vedtak: Godkjent med et årsresultat på kr. – 9000,-. 
                                                                                                                               

                                                                                                          
Sak 15. Valg 
Redegjørelse fra valgkomiteen og presentasjon av nye kandidater til styret,  
ved Åse Marie Holm, Ramnes 
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53 stemmeberettigede.  
 
Valget ble som følger:     Funksjonstid         Valgt år 
Leder:  Anne Kathrine Munkejord, Vivestad                             1 år                 gj.v  2016 
Nestleder: Thorunn Thorlaksdottir, Kvelde                               1 år               ny   2017  
Styremedlemmer: 

 Tove Moland, Kjose                                              Ikke på valg    2015 
             Doris Hildenbrandt, Kvelde                                           2 år                ny     2017               

Elin Kvarme  Vittersø, Tjølling                                          2 år                ny           2017 
Veronica B. Clementz, Kjose                                            1 år                 ny           2015 

      
1. vara: Bente Aas Haug, Nykirke                              1 år  ny   2017 
 2. vara: Hege Shanor, Lardal                                  1 år  ny           2017 
3. vara: Beate Therese Lanner, Tanum     1 år.  gj.v         2012 
 

 
  Revisorer: Inger Marie Bettum, Vestre Skjee      2 år.                 gj.v 

        Anne Grethe Appenzeller, Sande                           Ikke på valg 
 
Valgkomite for VBKs årsmøte 2018 
Lardal               1 år                   gjenstående fra 2017 
Undrumsdal    1 år                    gjenstående fra 2017 
Sande                1 år                   gjenstående fra 2017 
Tjølling              2 år                   nye i 2018  
Sem                   2 år                   nye i 2018  
Andebu             2 år                   nye i 2018  
   
  
Kjøregodtgjørelse 
Kjøregodtgjørelse                  kr 3,80 
Her betales ut den satsen som til enhver tid myndighetene bestemmer er skattefri. 
 

 
Faste godtgjørelser 
Leder     kr. 15.000,-  
Nestleder    kr. 5000,-    
Sekretær    kr. 6000,-     
Kasserer (inkl. regnsk.f.  kr. 6000,-     
Redaktør hj. sider   kr. 6000,-    
Øvrige styremedl.   kr. 3000,-     
1.varamedl. til styret   kr. 3000,-               
Revisorer    kr. 750,- pr. pers. 
 
Møtegodtgjørelse 
Under 5 timer    kr. 350,- 
Over    5 timer    kr. 1000,- 

 
 

  
Vedtak: Godkjent 
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Sak 16. Meldinger/ hilsener  
 
Carl Henrik Gjelstad og Tor Fredrik Bjune, Vestfold Bygdeungdomslag. Takket for at de fikk komme, hilste 
fra styret og roste bygdekvinnelaget for godt oppmøte på sine styremøter. 
Syntes det hørtes spennende ut med det nye prosjektet om Norsk Tradisjonsmat.no. 
Overrakte blomsterhilsen. Kristian Lunde valgt til ny representant til VBK,s styre. 
 
Annlaug Sunby Fjeld hilste fra tidligere ledere, og takket for at de hvert år blir invitert, det er like 
spennende å følge årsmøtet hvert år. Flott å se at det kommer nye medlemmer til. Berømmet styret for 
den flotte jobben de gjør, man ser av diskusjonen at enkelte ting går i ring, saker som ble tatt opp for 
mange år siden kommer opp igjen. Det er et tegn på at organisasjonen lever. Håper at tradisjonen med å 
invitere tidligere ledere fortsetter. Overrakte  blomsterhilsen.   
 
 
Anne Ka Munkejord takket for tilliten som leder for ett år til. Ønsket de nye styremedlemmene 
 Veronica B.Clementz og Elin Kvarme Vittersø velkommen. Veronica har møtt på alle styremøtene  
siste år som 1. vara.  
 
Takket Sem Bygdekvinnelag som vertskap for et flott arrangement, for god mat og hygge.   
Overrakte blomster til Else-Marie Farnes 
 
Anne Ka Munkejord takket Karine Nymark Magnussen med en Godt Drikke bok. 
  
Takket valgkomiteen ved Åse Marie Holm og møteleder Tove Ødeskaug med blomster. 
 
Styremedlemmene Torunn Sjuve Haakestad og Aud Moe ble takket for sin tid i styret i VBK med hustavle, 
nål og blomster. 
 
Facebook-side 
Vestfold Bygdekvinnelag har egen facebook-side.  Bente Aas-Haug oppfordret alle til å bli venn med oss. 
Siden er offentlig slik at alle kan legge inn kommentarer og bilder fra om arrangementer eller andre ting 
som de vil dele med andre. 
 
Lunsjen besto av lapskaus m/ flatbrød. Hjemmebakte kaker og kaffe til dessert.  
I lunsjen ble vi underholdt av med plystrekongen Tormod Rogne Borgen som er ble verdensmester i 2009. 
 
 
 
Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten                   Aud Moe, sekr.        Beate Theres Lanner. 

 
 
 
 


