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Referat – styremøte etter inspirasjonskveld 10.03.21 
 
Sak 12/21: Budsjett 2021 

 Vedtak: Budsjett for 2021 vedtatt som forelagt 
 
Sak 13/21: Forberedelse til årsmøte 10.april. 
 Vedtak: Lene printer ut årsmøtepapirer og sender ut pr post til påmeldte delegater  
 Det som skal med, er:  

- Årsmelding  
- Regnskap – budsjett 
- Deltagerliste 
- Deltagerliste 
- Valgnemndas innstilling 

 
 

 
Referat styremøte 29.04.21 på Gjennestad 
 
Til stede: Lene Kristin Bråtejorde, Siv Sommerstad, Helene Flo Kjennerud, Gerd Helgeland, Tove 
Moland og Åse Marie Holm 
Forfall: Ambjørg Akerholt  
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste:   Godkjent 
Godkjenning av styrereferat fra møte 08.02.21         Godkjent. Sendes lokallagene. 
 

Innkommet post: 
- Brev og telefon fra Therese Mæhre. Hun er kokk og ansatt på Alfasenteret i Andebu. Hun 

har fattet interesse for mat og matkultur i Vestfold, spesielt med tanke på krigsårene og 
bruk av råvarer det var tilgang på i vanskelige tider. Hun ønsker å skrive bok med gamle 
oppskrifter, og spør om Bygdekvinnelaget vil bidra? 
Vi drøftet dette også på forrige styremøte, men kommer nå til at boken VBK allerede har,” 
Mat fra Vestfolds Spiskammers” utgitt i 1997, fyller mye av det samme og at vi ønsker å 
løfte fram denne. 
Lene sender et svar til Therese Mæhre. 

- Mail fra Telemark Bygdekvinnelag med forespørsel om et felles styremøte på zoom. 
Vi trenger å drøfte evt. felles arrangement og foreslår styremøte 2.el 3.juni. Lene holder 
kontakt. 

- Mail fra VTBL. Det skal være workshop 30.04 om rekruttering til matfag i fylket. Dette var 
kort varsel. Vi får dessverre ikke til å bli med.  
 

 
 
 
 

 

Vestfold Bygdekvinnelag 

 



 

Til orientering:  
 

- Distriktsledersamling på zoom 27.04. 

- Det blir en fysisk distriktsledersamling i Tana 17.-21.august. Stedet er valgt for å 
imøtekomme ønsket om at ikke alt trenger å foregå i Oslo eller Sør-Norge!  
Lene reiser. 

- Distriktsleder og nestledersamling 19.05 på zoom 

- Distriktsstyresamling planlegges 15.06 kl. 18.00 på zoom. Ny logo skal rulles ut denne 
dagen. 

- Referat fra NBK sitt styremøte 10.02. og 14.04.21 
NBK er opptatt av distriktene og lagene nå når så mye ikke kan foregå pga pandemien. De 
oppfordrer oss til å holde kontakt med medlemmer og være kreative til aktiviteter som vi 
faktisk kan!  
NBK har også sett at mange medlemmer ikke betaler kontingent innen fristen og har nå 
sendt ut purring pr post til de som ikke har betalt, med ny bet. frist 12.05.21 

- NBK har sendt innspill til jordbruksforhandlingene som foregår i disse dager. 
 
 

Sak 14/21: Konstituering av fylkesstyret for 2021  

- Leder: Lene Kristin Bråtejorde 

- Nestleder: Tove Moland 

- Kasserer: Helene Flo Kjennerud 

- Sekretær: Åse Marie Holm 

- Styremedlem: Siv Sommerstad 

- Styremedlem: Gerd Helgeland 

- 1.vara: Ambjørg Akerholt 

- 2.vara: Mette Hovland 

- 3.vara: Beate Lanner 
 
Hjemmeside/facebook-ansvarlig: Lene K. Bråtejorde 
Repr. til VTBL: Telemark BK fram til 2023: Vararepr: Siv Sommerstad VBKL 
Repr. til VTBU: Helene Flo Kjennerud   Vararepr: En fra Telemark BKL. 
Internasjonalt arbeid: Siv Sommerstad.    Vara: Gerd Helgeland 
Fossnes/Solbøstiftelsen: Beate Lanner 
Spiskammersprisen: Tove Moland 
Studieforbund Kultur og Tradisjon: Gerd Helgeland 
 
Lokallagskontakter: 
Tove M: Tanum, Tjølling, Sandar og Østre Hedrum 
Siv S: Stokke, Arnadal og Slagen 
Helene F.K: Lardal, Hillestad, Sande og Andebu 
Gerd H: Kvelde, Kjose og Hvarnes 
Ambjørg A: Ramnes, Vassås og Hof. 
Åse Marie H: Undrumsdal, Nykirke og Vivestad 
 
 
 
 
Sak 15/21: Evaluering av årsmøte 2021 

- Bygdekvinner i Vestfold er gode på Zoom! Pålogging gikk fint. På Gjennestad var det noen 
problem med pålogging i starten. Lyd var av og til litt” hakkete” Men stort sett gikk 
teknisk løsning helt greit 



- Det var jo litt rart denne gang og ikke skulle stemme på selve årsmøtet, da delegatene var 
bedt om endringsforslag på forhånd. Dette var ikke framkommet, dermed ble valget gjort 
med akklamasjon slik valgkomiteen foreslo. 

- Vi håper at årsmøte 2022 blir fysisk og at pandemien er slått ned! 
  
 
 
Sak 16/21: Arbeidsplan og Møteplan.  

- Møteplan 
20.mai: Styremøte på zoom 
2.el3.juni:  Styremøte m/Telemark på zoom 
15.juni: Distriktsstyremøte på zoom 
21.juni   Sommeravslutning (Sted avgjøres senere) 
 

       -    Ledersamling i Vestfold – Høst 2021 - dato og form avgjøres neste styremøte. 
       -    Inspirasjonssamling – planlegges januar –februar 2022. Vi drøfter sammen med Telemark   
             for gjennomføring av det planlagte fra 2021. Lar ikke det seg gjøre, planlegges noe  
             nedskalert.  
       -    Vestfold Bygdekvinnelag 90 år i 2022 – Skal markeres 
       -    Sommerhilsen sendes i mai. 

 

- Vi tar kontakt og følger opp lokallagene 

- Inspirerer til samarbeid lagene imellom når det er naturlig og mulig. 

- Markedsføre at hyttene i Gurvika og på Gautefall kan leies av lokallagene. 
  
 
 

Sak 17/21: Brønnøysundregisteret 

- Helene oppdaterer i samarbeid med Lene 
 

 
Sak 18/21: Årets lokallag 

- Det har ikke innkommet forslag til Årets lokallag fra Vestfold. 
 

Sak 19/21: Eventuelt. 

- Google disk 
Google-disk er et godt program for styrearbeid og dokumentasjon. Lene har laget 
brukernavn og passord til oss i styret. Vi vil ta dette i bruk. 

- Medlemsregister og utsendelse av faktura for kontingent fra NBK fungerer ikke gunstig. 
Vi vil lage en sak til NBK med forslag på endring. 

- Kjøpe refleksvester med logo for salg i jubileumsåret 
 
 
 
 

- Neste styremøte 20.mai på zoom. 
  
 
Ref: Åse Marie Holm 
(sekr.) 


