
Ves�old Bygdekvinnelag

___________________________________________________________________________________________________________________

Referat fra styremøte 4.12.19 kl 18.00  hos Tove Moland, Kjose

Tilstede: Anne Ka Munkejord, Linda Merete Gusland, Lene Kristine Bråtejorde, Tove Moland, 
Kirsti Lund og Åse Marie Holm
Forfall: Ole Jørgen Røed , Siv Sommerstad (tilstede fra kl 20.00)
2.vararepresentant Mette Hovland tilstede fra kl 20.00

Godkjenning av innkalling og saksliste:                                Godkjent
Godkjenning av styrereferat fra møte 18. og 19.sept  Godkjent. Sendes lokallagene.

Innkommet post:
- Brev fra Telemark Bygdekvinnelag. De har spørsmål om vi opplever at informasjon fra NBK til 
fylkeslaget svikter? Vi har ikke gjort de samme erfaringene. AnneKa gir en tilbakemelding på det.

- Brev fra NBK. De forbereder valg på nytt Landsstyre i 2020 og ønsker tilbakemeldinger fra 
fylkeslagene på følgene spørsmål:
1) Hvordan opplever dere kontakten med sentralstyremedlemmene? 
     Den valgte representanten fra Vestfold, Marit Green Tymczuk har vi god kontakt med, og vil 
gjerne gi henne vår oppslutning.
2)  Hvordan oppfatter fylkesstyret sentralstyrets kompetanse?
Vi oppfatter at de er profesjonelle og gode.
3)Hvilke personer fra egen sone eller fra landet ellers ønsker dere inn i sentralstyret nå eller ved en 
senere anledning? 
Fra vår sone ønsker vi Marit Green Tymczuk fortsatt i sentralstyret.
4) Hva kan valgkomiteen gjøre bedre, og hva kan gjøres fra fylkesstyret for å ha en god 
kommunikasjon om kandidater?
Vi synes denne henvendelsen var bra. Ellers har vi tillit til at valgkomiteen tar gode beslutninger.
AnneKa sender en tilbakemelding til NBK.

- Forespørsel fra Tjølling BK om noen i styret kunne holde foredrag om Guatemala-prosjektet. Vi 
svarer dessverre at ingen føler seg kompetent til dette.
- Henvendelse fra Marit Green Tymczuk om vi har noe hun skal ta med til sentralstyre?
Vi tilbakemelder at vi synes det er vanskelig å motivere  lokallagene til å bli med i sentrale 
satsinger og prosjekt. 

Til orientering:  
- Vestfold  SNS er nå lagt ned etter ekstraordinært årsmøte. Styret i SNS ønsker at det skal være et 
godt studietilbud og anbefaler Vestfold Landbruksselskap. Midler fra SNS overføres til dem.
Dette blir et mer spesifikt landbruks- og bonderelatert studieforbund.



Vestfold BK er ikke meldt inn i noe nytt  og står da ikke i noe studieforbund.
- AnneKa har hatt møte med valgkomiteen for neste årsmøte. De er i gang med sitt arbeid. Styret i 
Slagen BK er invitert til styremøtet 7.januar 2020 siden de skal ha årsmøtet 2020.

Sak 57/19: Evaluering av Styresamling 19.november 2019 
32 påmeldte pluss styret i Skjeestua.

Sak 58/19: Samarbeidsmøte med Telemark BK.
Vi foreslår  å ha et felles styremøte 23.januar 2020 på Århus Gård i Skien.
Agenda på møtet skal være en fellessamling for de to fylkene.
Linda sender en tilbakemelding om dette til Telemark.
         

    
Sak 59/19: Temadag lørdag 1. Februar. Kl 10.00 til 15.30.
Hva skal vi kalle dagen? ”Bygdekvinner på hurtiglading!” Enstemmig.

Kl 10.00: Velkommen v/Linda
KL 10.15 - 11.45: Anders Norum – Beredskapshagen. ÅM introduserer og takker.
KL 11.45 - 12.45: Lunsjpause med tid for evnt salg. Lunsjbord.
Kl  12.45 -  13.45: Tor Jardar – Recoringen. Lene introduserer og takker.
Kl  13.45 – 14.00: Pause 
Kl 14.00 – 15.30 :Jørn Lier Horst – liv og forfatterskap. Salg av bøker. Siv introduserer og takker.
Kl 15.30  AnneKa takker  for dagen!

Styret møter i Skjeestua senest kl 08.30.
Tove og Kirsti tar ansvar for kjøkken og mat. Tove handler inn. Lunsjbord dekkes ute i gangen.
Styremedlemmene baker en kake til ”pausemat”.  Tove gir beskjed hvor mye vi trenger etter 
påmeldingsfrist er gått ut. Styret tar også med litt syltetøy til lunsjbordet!
AnneKa lager en invitasjon snarest som publiseres på Hjemmeside , Facebook og Instagram før 
jul. 
Invitasjonen sendes lokallagene første uke etter jul med påmelding innen 26.01.20
Telemark BK er invitert.
Pris: Kr 450,- pr stk.

Sak 60/19: Referatsaker.

Sak 61/19 Eventuelt
-Stokke BK skal ha møte med Else Rønnevik. Er det ok å invitere lagene i Vestfold og bruke 
adresseliste? OK.
- Linda skal holde Hjemmesidekurs og vil ta seg av det.

Møtelokalet fungerte fint.-
Positive tilbakemeldinger fra deltagere. Nyttig informasjon om Google disc og skybasert 
styrejobbing.  Informasjon om Hjemmesiden til NBK var nyttig og informativ.

-

Det er viktig at styresamlingene er varierte og at programmet er tydelig ”annonsert” i 
innbydelsen.

-

Enkel servering av kaker – helt greit!-
Det er noe uklart om det enkelte styret i Lagene må rette egne styrer i  ”Min Side”.  Vi  
sjekker ut mer når nytt medlemsregister er på plass.

-

Økonomi. Det har ikke skjedd så mye. OK-
VB. Siv ikke tilstede-
VBU. Ole Jørgen ikke tilstede-
Hjemmeside /facebook.  Være mer aktive!-



Neste styremøte tirsdag 7 januar  2020 på Gjennestad. Styret i Slagen BK er med!

Ref: Åse Marie Holm
(sekr)




