
Ves�old Bygdekvinnelag

___________________________________________________________________________________________________________________

Referat fra styremøte 18.-19.10 - 19 Gurvika

Tilstede: Anne Ka Munkejord, Linda Merete Gusland, Siv Sommerstad, Lene Kristine Bråtejorde, 
Tove Moland, Kirsti Lund og Åse Marie Holm
Forfall: 

Godkjenning av innkalling og saksliste:                                Godkjent
Godkjenning av styrereferat fra møte 10.09.19  Godkjent. Sendes lokallagene.

Innkommet post:
Invitasjon fra Undrumsdal Bygdekvinnelag til Jubileumsfest 29.oktober 2019. AnneKa reiser.
Invitasjon til ekstraordinær generalforsamling i SNS. Det skal avvikles, derfor ekstraordinær 
generalforsamling.  AnneKa reiser. Hun har vært vår representant der.

Til orientering:  
AnneKa har innkalt valgkomiteen for neste årsmøte til møte 25.november 2019 på Gjennestad.  
Komiteen består av representanter fra Hillestad, Stokke, Hvarnes, Hof, Vivestad og Sandar 
Bygdekvinnelag.
Til neste års Landsmøte i NBK, kan  lagene Andebu og Arnadal velge en delegat  hver, m/en vara. 
Fra VBK sitt årsmøte i 2018 ble det bestemt at delegater velges fra lagene i Vestfold etter 
alfabetisk rekkefølge. Kan ikke disse lagene stille med en delegat, går tilbudet til neste lag på lista. 
Etter Arnadal kommer Borre, deretter Hillestad. Andebu og Arnadal har fått beskjed.
Telefon fra  Else Marie Farnes, Sem Bygdekvinnelag. Årsmøtet i Sem BK har vedtatt å legge seg 
ned. De skal ha ekstraordinært årsmøte i desember med endelig vedtak. Medlemmer  i Sem er 
velkommen til Ramnes Bygdekvinnelag. Sem og Ramnes blir fra nyttår 2020 samme kommune. 
Hvis noen i Sem heller vil til Slagen, er det sikkert mulig. Det viktigste er at medlemmer som har 
lyst kan melde seg inn i hvilket nabolag som måtte passe. AnneKa melder fra til Slagen. 

Sak 51/19:  Evaluering av Inspirasjonskveld onsdag 18. september
54 stk hadde meldt seg på. Det kunne vært flere, med ok.-
Skjeestua fungerer bra til slike arrangement, men i dag fungerte ikke lydanlegget. Lærdom 
til neste tilstelning: Bryte av og ikke gi seg før alt er i orden. Skurringa skyldtes en dårlig 
kopling av ledninger. Det var veldig forstyrrende for foredragsholder og publikum..

-

Trude Myhre som var kveldens foredragsholder hadde fått to temaer, men disse gikk 
veldig i ett og ble tilsammen for langt. Lærdom: Det kan være nok med ett foredrag med 
tydelig beskjed om tidsbruk, med  god  tid til spørsmål og  evnt. Diskusjon. 

-

Matservering bør i framtida heller ikke legges til sist i programmet, men kanskje vi i 
stedet for  to foredrag, kan satse på kulturelt innslag, Noe som er nyttig, eller er ”lettere” 
og som  ”løfter!”

-



Sak 52/19: Styresamling 19.september 2019
         AnneKa har sendt til lokallagslederne invitasjon til styrevervsamling tirsdag 19.november kl
          18.30 i Skjeestua, Stokke. Skjeestua er booket.

Program:

    
Sak 53/19: Temadag lørdag 1. Februar. Kl 10.00 til 15.00.
Skjeestua er holdt av.  Vi går for å ha dagen der, AnneKa booker.

Horst vil fortelle fra sine bøker og også selge signerte.

Sak 54/19: Strategiplan NBK.
NBK har sendt ut høring på strategiplan fram mot 2026.  Det er ett av flere 
styringsdokument NBK jobber etter og som vedtas på Landsmøte.
Vi gikk gjennom strategiplanen punkt for punkt.  
Høringsfrist er 10.esember. ÅM sender inn vårt svar.

Sak 55/19: Referatsaker.

Sak 56/19 Eventuelt
Ingen saker

Matserveringen gikk greit. Suppe og flatbrød som var laget på forhånd. Styret tok ansvar 
for hvert sitt bord. 

-

Lynkurs i Bygdekvinnelagets historie og organisasjonsstruktur. Når får vi og hvor finner vi 
informasjon?  Informasjon om NBK  sitt årshjul.  AnneKa  tar dette (ca 1/2t.)

a)

Hvordan få til et levende Bygdekvinnelag? Lykkelig som liten!? Lykkelig som stor!?  AnneKa 
utfordrer  Undrumsdal og Sande Bygdekvinnelag til å si noe om dette. (ca 1,5t med spørsmål 
og idemyldring) Andebu BK spørres hvis  Undrumsdal ikke tar utfordringen.

b)

Aktiviteter – Hva slags aktivitet og hvorfor?-
Medlemsmøter………..?-
Hvordan synes i lokalmiljøet?-
Medlemsverving………….?-
Utfordringer og suksesser………….?-

Kaffe m/kaker. Siv, Lene og ÅM tar med. Kake. Tove kjøper inn kaffe med mer og gir beskjed 
hvor mange som er påmeldt. (ca1/2t)

c)

Informasjon  og læring  av ”Skybasert” styring. Ansvar Linda (ca ½ t) d)
Informasjon og  vise NBK  sine nettsider. Ansvar Lene (ca 15 min)      e)

Anders Nordrum kommer og holder foredrag om beredskapshagen. (1,5t)-
Tore Jardar er 99% sikker på at han kan komme og snakke om Recoringen og sin egen 
produksjon og drift. (1,5t)

-

Jørn Lier Horst forespørres endelig . Tove har snakket med han, men avtaler endelig. (1t)-

Vi går for å lage lunsjbord. Planlegger detaljer senere.-
Tema –dag!  Kan vi finne på et bedre mer fengende navn. Flere forslag på bordet, men vi 
landet ikke. Ber alle tenke på det til neste styremøte!

-

Det har kommet en forespørsel fra Sandar om å samarbeide med Temadagen og et 
foredrag av en kokebokforfatter. Vi går ikke for det denne gang.

-

. Økonomi: Har vært liten aktivitet siden sist.-
  Bondelaget: Siv har vært på organisasjonskurs. Lærerikt ,men tettpakket.-
  Hjemmeside/facebook: Linda oppdaterer og legger ut.-



Neste styremøte onsdag 4.desember hos Tove i Kjose.

Ref: Åse Marie Holm
(sekr)




