
Ves�old Bygdekvinnelag

___________________________________________________________________________________________________________________

Referat fra styremøte 10.09.19 Gjennestad

Tilstede: Anne Ka Munkejord, Linda Merete Gusland, Siv Sommerstad, Lene Kristine Bråtejorde 
og Ole Jørgen Rød, rep VBU. Linda ledet møte
Forfall: Tove Moland, Kirsti Lund og Åse Marie Holm

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Ole Jørgen ønsket å ha referatsaker helt først på dagsorden siden han ikke kunne delta på   
hele møtet.        Godkjent

Godkjenning av styrereferat fra møte 20.08.19  Godkjent. Sendes lokallagene.

Innkommet post:
Invitasjon til konferanse 18. oktober i Oslo om Levende tradisjon! Immateriell kulturarv i 
frivilligheten. I regi av Norges bygdekvinnelag, Norges husflidslag og Forbundet Kysten. Kirsti 
prøver å delta.

Til orientering:  
Lokallagssendingen, alle har lest den og vi «noterer oss bl. annet» Fokus for 2020: Arbeidsplasser 
i by og bygd. Nytt medlemsregister. Filmen Uår. Nytt Agricard.
Det er akkurat sendt ut høring om ny strategiplan mot 2026. Vi tar det som sak på neste møte så 
alle får tid til å lese igjennom.
Protokoll fra NBKs styremøte tar vi også på neste møte.
Leserinnlegg ble sendt alle Vestfoldaviser (uten Jarlsberg for det gjorde Hillestad), men vi har 
ikke sett innlegget noe sted.
 
Sak 44/19: Inspirasjonskveld onsdag 18. september
Påmeldte pr dags dato: 17 (frist 11.sept)
Linda legger ut en påminnelse på fb og vi liker og deler.

Kjøreplan for kvelden:
18.30 Velkommen v/Anne Ka og opprop v/Tove
18.40 Foredrag del 1 v/ Trude Myhre (45.min)
19.25 Kirsti sier litt om hvordan Stokke tenker rundt KvinnerUt prosjektet og info om TV-
aksjonen v/ Siv 
19.45 Kveldsmat, vi serverer småsuppe med bygg. Lene ønsker velkommen til bords. (45.min)
20.30 Foredrag del 2 v/Trude Myhre (30.min)
21.00 Avslutning v/ Linda

Vi beregner max 3dl pr pers. Tove gir «Kokkene» beskjed om antall senes tirsdag.



Styre møter kl 17.00 eller så snart de kan.

Ta med:
Kirsti: suppe og brød
Siv: suppe og rognebær
Åse Marie: flatbrød
Anne Ka: bøker, rollup, kongler
Tove: te-lys, aluminiumsfolie, servietter, smør, kaffe/te, fløte 
  

Sak 45/19: TV-aksjon
Siv har hatt møte med fylkets aksjonsleder og fått masse materiell som vi deler ut på 
Inspirasjonskvelden. I Kvelde er der vanskelig å få bøssebærere.

Vedtak: Linda lager en nettsak om TV-aksjonene. Siv sender en oppfordring til Kvelde bkl og 
oppfordrer dem til å stille som bøssebærere

Sak 46/19: Temadag lørdag 1. februar

Vedtak: AK sjekker mer ut om samarbeid med Sandar og Siv sjekker «catering damene i 
Sandefjord» Vi jobber alle videre med sjekking av priser og mulige foredrag.

Sak 47/19: Styrevervsamling 19. november 2019

Forslag: 

Vedtak: Linda legger ut arrangementet på hj.side og fb. Anne Ka utarbeider invitasjon, den må 
sendes ut før 1. okt.

Sak 48/19: Fellesreising til inspirasjonsseminar i Trondheim 8-10 nov.
Det har ikke kommet noe respons på innlegget på fb.

Vedtak: Vi prøver å legge inn kommentarer og dele så det blir litt mer aktivitet.

Sak 49/19: Referatsaker

Vi har flere forslag på sted: Skjeestua, Låven Stokke bygdehus og Gjennestad. -
Tore Jardar og Jørn Lier kunne ikke svare ennå. Vi har fått en forespørsel fra Sandar bkl om en 
foredragsholder og mulig samarbeid. Vi er positive, men må avklare med Sandar mer om 
detaljer og om tidspunktet vårt passer for dem. 

-

Vi diskuterte også bevertning.-

Skjeestua kl 18.30 – 21.00-
Vi diskuterte hvordan vi skal legge opp kvelden og hva slags temaer vi vil innom.-

Gruppe med Nye styremedlemmer-
Hvordan fungerer Bygdekvinnelagets hjemmeside og hvor finner du informasjon-
Kan noen lokallag forberede et innlegg om et tema/prosjekt eller arbeidsmåte som de har fått 
til og som fungerer eller kan inspirere noen andre. Vi bruker invitasjonen til å forespørre 
lagene og velger ut temaer som vi synes passer.

-

Arbeider videre med opplegget på Gurvikamøtet-

VBU: Ole Jørgen informerer: De har hatt et vellykket kurs for styremedlemmer fra 6. til 8. 
september. Ole Jørgen er tevlingsansvarlig i fylket og hadde laget en konkurranse hvor de 
fikk spørsmål om bl.annet skikk og bruk på bankett.

-

VB: Fylkesstyre og fylkespolitikere møttes på Slakteriet til omvisning og prat før valget.-
Hj.side / fb: Vi må være flinkere til å kommentere, like og dele så det blir mer aktivitet på -



Sak 50/19 Eventuelt
Ingen saker

Neste styremøte 18. -19. oktober på Gurvika. Vi kommer tilbake om kl og mat!

Ref: Anne Ka Munkejord

siden.




