
Ves�old Bygdekvinnelag

___________________________________________________________________________________________________________________

Referat fra styremøte 7.januar 2020 på Gjennestad

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

Tilstede fra starten av møtet var representanter fra Slagen BK for å sikre god gjennomføring av 
VBK sitt årsmøte 7.mars 2020 : Torill Holland, Wenche Thorsøe og Berit Hjortenberg Nilsen

En god matpause før det ordinære styremøte startet.

Godkjenning av innkalling og saksliste:                                Godkjent
Godkjenning av styrereferat fra møte 4. desember  Godkjent. Sendes lokallagene.

Innkommet post:
       -     Kunngjøring av årsmøte i Vestfold Bygdeungdomslag 8.februar i Høyjord. 
             Linda Gusland er vår representant  og reiser.
Til orientering:  

  
Sak 1/20: Årsmøte i Vestfold Bygdekvinnelag 7.mars  2020 i Slagen 

Styrets forslag: Linda Gusland, Lene Bråtejorde, Åse Marie Holm, vararepresentant, Siv 
Sommerstad.

Slagen Bygdekvinnelag ønsker velkommen-
Slagen BK ordner gaver til ordfører, underholder og omviser.-
Dekker fram bord, står for bevertning og koker  kaffe.-
Lerret og prosjektor må være på plass, samt lydanlegg.-
Når det skal spises; Slagen BK  informerer om det praktiske rundt det.-
Ordner musikk -akkompanement til sanger som skal  synges.-

Ny oppdatering av kontaktpersoner i lokallagene sendes ut. Det er noen lokallag som ikke 
har sendt inn styreskjema. Dette må gjøres for at listene skal bli riktige. Skjemaet sendes 
til AnneKa og til post NBK.

-

Invitasjon sendes ut fra AnneKa-
Innkomne saker må være sendt styret v/AnneKa  senest innen 8.februar 2020-
Forslag til delegater til Landsmøte i Bergen i juni , det skal velges 3 delegater, pluss en 
vara.

-

Slagen Bygdekvinnelag ønsker  velkommen-
Ordfører hilser-
Tove tar opprop, Lene og Siv krysser av og setter ut nr-skilt.-
Forslag til valg av møteleder: Styrets kandidater: Anne Anvik, Ramnes,  ÅM  spør, Else -



Vedtak: Hvem vi spør tenkes på til neste styremøte!

Sak 02/20: Årsmelding for 2019
Vi samarbeider med Vestfold Bondelag om trykking av årsmelding.
ÅM skriver og sender til styret for korrektur. Alt må være sendt for trykking i starten av februar. 
Linda oversender referat  og bilder som ligger på  hjemmesiden.
Se eget ark hva som skal med i årsmeldingen.
- Lokallagenes virksomheter:  Linda har ansvar. Fpår oversendt ferske medlemstall.

  Sak 3/20: Innspill til NBK om nasjonale prosjekter

  
Sak 4/20: Samarbeidsmøte med Telemark BKL 23.januar.

Sak 5/20:  Temadag lørdag 1.februar.

Sak 6/20: Hjemmesidekurs.

Sak 7/20: Referatsaker.

Julemøte var på Den Magiske Fabrikken på Sem. 

Marie Farnes, Sem, Reidun Green, Vassås, Liv Bekkeseth, Botne, Anne Ka spør
Forslag til to å underskrive protokoll: Monica Hotvedt, Sem , en fra Slagen BK-
Leders tale v/AnneKa-
Hvem ønsker vi å spørre om å komme fra NBK:  Ellen Krageberg eller Jorunn Henriksen, 
AnneKa  spør.

-

Pause-
Hoved-debatt. Vi ønsker at en kan innlede og sette et aktuelt  tema på agendaen. -

Utdeling av spiskammerspris  v/juryen-
Lunsj med underholdning-
Årsmelding v/sekretærÅse Marie Holm-
Regnskap v/kasserer Tove Moland-
Forslag til arbeidsplan: Vedtas på neste styremøte v /Linda Gusland-
Innkomne saker-
Budsjett v/kasserer Tove Moland-
Pause-
Valg v/ valgkommiteens leder. Valget ledes av møteleder.-
Meldinger, hilsninger-
Avslutning v/leder -

AnneKa har skrevet et forslag til innspill fra Vestfold. Innspillet gjelder nasjonale 
prosjekter som det oppleves at lokallagene får for liten tid, og for korte frister til å kunne 
gjennomføre.

-

Styret er enig – innspillet sendes Norges Bygdekvinnelag.-

Linda sender en tilbakemelding til Telemark. Lene, Siv, Linda og ÅM reiser.-
Agenda på møtet bør være å planlegge et  felles større arrangement.-

Lene ønsker velkommen-
Mette Hovland blir med på kjøkkenet sammen med Tove.-
Påmelding til Tove.-
Gaver til foredragsholdere blir en av bøkene våre.-
Husk å dele og like på facebook!-
Alle møter kl 08.30 i Skjeestua.-

Saken utsettes til neste møte-

Økonomi.  – Kasserer ikke tilstede.-
VB. Vestfold og Telemark Bondelag forbereder å slå seg sammen  senest i 2022-

VBU. Ole Jørgen ikke tilstede-
Hjemmeside /facebook.  -



Sak  8/20: Eventuelt
AnneKa har fått en tilbakemelding at vi hadde begrunnet tynt vår innspill til fordel for Marit 
Tymczuk til valg i sentralstyret. AnneKa skriver litt mer utfyllende og sender inn.

Neste styremøte tirsdag 11.februar  2020 på Gjennestad. 

Ref: Åse Marie Holm
(sekr)




