
Styremøte 14.02.2019 
 
Tilstede: Anne Ka. Munkejord , Linda Merete Gusland , Tove Moland , Marit Haslestad , Doris 
Hildenbrand , Lene Bråtejordet 
Forfall: Åse Marie Holm 
 
Innkommet post:  
Sauherad Bygdekvinnelag ønsker å besøke et bygdekvinnelag i Vestfold for felles utveksling pga 
sammenslåing av fylkene Vestfold/ Telemark neste året . 
 
Nykirke BKL er 80 år den 16.03.2019. Feires på Bedehuset Nykirke kl. 17.00. Anne Ka. vurderer  
deltagelse. 
 
Innkalling til Årsmøte i Vestfold Bondelag onsdag 13.03.2019. Tove Moland deltar. 
 
Til Orientering:  
Under Organisasjonsdokumenter finnes lokallagsutsendinger. 
Kvinner-ut- prosjekt fortsetter i et annet opplegg . 
Tradisjonsmatskolen og Guatemalaprosjekt er i gang ,kunne godt brukes som utgangspunkt for 
Inspirasjonskvelden og Temadagen. 
 
Kursholderkurset ( Tradisjonsmatskolen) har fått 120 påmeldinger til nå. Fristen er 28.02.2019. 
Kurset i Oslo blir holdt den 06.04.2019 kl.10.00-18.00. 
 
 
 
Sak 6/2019 Evaluering "Bygdekvinner på lading" 
Anne Ka oppsummerte svarene fra evalueringsskjema. Vi la til egenevaluering. 
Vi lager et oppsett/mal som kan bruken til lignende arrangement. 
Det ser ut til at arrangementet går i pluss.  
Vedtak: AK lager et forslag til arrangement-mal og gir hotellet en 
tilbakemelding. 
 
 
Sak7/2019 Brev fra NBK 
Organisasjonsskolen ønsker tilbakemelding fra lokallagene til 20.03.2019. 
Fylkeslaget skal kartlegge bruk i lokalkagene. 
Vedtak: Lene lager et spørreskjema som deles ut på årsmøtet. 
 
Sak 8/2019 Arbeidsplan 
Arbeidspanen ble vedtatt. 
 
Sak 9/2019 Regnskap 
Vi fikk mindre i momsrefusjon enn budsjettert. Inspirasjonskveld og 
styrevervsamling ble bedre enn budsjettert, men årsmøtet og avlysingen av 
Gurvika er med på at regnskapet går i minus. Vi har ikke mottatt noe om 
reisekostnader til landsmøtet. Vi ønsker også en mal for kostnader til 
årsmøtet, slik at arrangør har noen retningslinjer. 
Vedtak: Regnskap ble godkjent. AK sjekker med NBK om reisekostnader til 
landsmøtet. Vi følger opp årsmøteoppsett etter årsmøtet. 
Inspirasjonskvelden og arrangement « Bygdekvinner på lading» går i plus 



 
Sak 10/2019 Årsmøte 
 
Det har ikke kommet inn noen saker. Det blir kun vår sak med forslag til 
valg av landsmøtedelegater, AK la frem vårt forslag. Saksliste ble 
gjennomgått og vi bestemte hvem som skulle legge frem hva. Vi gjennomgikk 
årsmøtet minutt for minutt. Vi diskuterte hvem som skal betale på årsmøtet. 
Årsmelding er i trykken. 
Vedtak: Endelig saksliste ble satt opp og alle sakspapirer + årsmelding blir 
sendt ut senest 22/2. AK sender oppdatert adr.liste. Inviterte gjester 
betaler ikke, men alle andre. 
Forslag til valg av landsmøtedeltagere , 3 deltagere fra styret , 2 deltagere fra lokallag i alfabetisk 
rekkefølge 
Vedtak: forslag er godtatt 
 
 
Sak11/2019 Styremøte Vestfold/ Telemark , Evaluering 
Resultatet ble positiv med fine utvekslinger om delvis samme utfordringer. Det er planlagt et felles 
møte i Januar 2020 med tanke på et fellesarrangement sommer 2021. 
Langesund kunne bli et mulig treffpunkt. 
Vedtak: godtatt 
 
Sak 12/2019 Vervestunt 
 
Linda informerte om responsen. 8 lokallag ble med. Det ble flest likeklikk 
og delinger på Tjøllings omtale. NBK syntes dette var et veldig fint tiltak 
og vil gjerne dele ideen i resten av organisasjonen. 
Vedtak: Veldig bra og kan gjentas. 
 
 
Neste møte: 26. 03.2019 på Gjennestad kl. 18-21 
 
Referent: Doris Hildenbrand 
 
 


