
 

 
Tilstede: Lene K. Bråtejorde, Tove Moland, Helene Flo Kjennerud, Ambjørg Åkerholdt, 

Gerd Helgeland , Siv Sommerstad og Åse Marie Holm 
Forfall:  
 
 

Til orientering:  
- Info fra NBK. Lene har deltatt på digital Distriktsledersamling. – Ble påminnet at 

det er frist for lokallagsårsmøter 31.10. Flere lokallag har fortsatt årsmøter i 
november. 
Saker som skal til landsmøte i NBK må være inne senest 9 uker før. 
NBK savner fortsatt innbetaling av kontingent for 2021.  
Ny vervekampanje – ”Bygdekvinner får gjennomslag!” 

- Tove har deltatt på møter i Østre Hedrum BK, årsmøte i Kvelde BK og i Tanum. 
Tanum velger dessverre nedleggelse av sitt lag.  Vi jobber videre med å utarbeide 
noen rutiner for hvordan håndtere  lag som sliter. 

- By jubileet i Larvik. VBK viste seg fram og solgte bøker. VBK er lovet kr 5000,- Tove 
sender krav. Det ble solgt bøker for over 6000 kr.  

 
 

Innkommen post:  
 
 
 
Sak 47/21: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 Godkjent 
 
Sak 48/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.09.21 
 Godkjent 
 
Sak 49/21: Inspirasjonskveld 22.09.21. Evaluering 

Møtet gikk etter planen. 34 bygdekvinner i Skjeestua  fikk en fin kveld med 
interessante  foredrag av Vibeke Vigeland og Roar Ree Kirkevold. 

 
 
 

           Sak 50/21: Styresamling 16.11.21 kl.18.30 
- Styresamling blir på Blomstergård i Re. 

 
 
Referat fra styremøtehelg 29. og 30.10.21 
 i Gurvika. 



- Gjennomgang av sidene til NBK og div info  v/Lene 
- Informasjon om muligheten for kursmidler fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon 

v/Helene 
- Informasjon om stiftelsen Solbø/Fosnes, Gurvika og Gautefall  v/Tove 
- ”Årshjulet” v/ÅM 
- Bygdekvinner på Lading,  90-års jubileum  v/Siv 
- Salg av T-skjorter, refleksvester og bøker v/Ambjørg 
- Pris  kr 100,-  Betaling er lik påmelding.  

 
Sak 51/21: Hjemmesidekurs 

Hjemmesidekurs på Gjennestad 17.11. v/Helle Berger  fra NBK. Det er plass til 10 
stk. Lene sender ut invitasjon til lokallagene. Blir det flere påmeldte, kan vi ha flere 
kurs.  Gerd utforsker mulighet for kurstilskudd fra Studieforbundet Kultur og 
Tradisjon. 

  
 
Sak 52/21: Årsmøte  1. Mars 2022 i Undrumsdal 
- Årsmøte  er berammet til  en hverdagkveld, 1.mars 2022 i Undrumsdal. Dette blir 

en ny erfaring i VBK.  Årsmøtet skal inneholde årsmøtesaker og være så enkelt som 
mulig. Viktig at utgiftene holdes på et akseptabelt nivå.  Valgkomite er: Arnadal, 
Slagen og Tanum(gj.st fra 2021) Nye 2022: Nykirke, Kjose og Kvelde.  Lene 
innkaller til første møte 24.11.21 

 
 

Sak 53/21: Vestfold Bygdekvinnelag – 90 år. 
- Vi planlegger feiring 18.juni i Kjerra Fossen kulturpark.  Lardal BK vil stå for 

servering. Målet vårt er at arrangementet skal være gratis – en skikkelig 
bursdagsfeiring med foredrag, underholdning og musikk. Program og invitasjon 
kommer senere. 

 
 

 Sak 54/21: T-skjorter og refleksvester med logo. 
- De bestilte T-skjortene og refleksvestene er kommet.  
- Vi går ut med tilbud om kjøp til pris 150,- for vestene og kr 200,- for T-skjortene 
- Telemark BK vil også ”henge seg på” bestilling sammen med oss. 

 
Sak 55/21: Bygdekvinner på Lading . Status 
-    Bygdekvinner på lading 25.og 26.mars 2022.  Samarbeidsmøte med Telemark BK 

19.10  Det jobbes fortsatt med planlegging. Foredrag, paneldebatt mm 
- Quality Hotell, Langesund er booket. 
-  Invitasjon til medlemmer sendes ut i slutten av november. 
- Påmelding innen 15.januar 2022. 
- Pris for seminaret kommer i invitasjonene. Betaling er lik påmelding.  
 
 
 
Sak 56/21: Samarbeid med Telemark Bygdekvinnelag. 
- Vi ønsker å samarbeide der hvor det er naturlig på styrenivå. Sammenslåing av 

lagene slik Bondelaget har gjort synes vi foreløpig er uaktuelt. Vi ønsker å være 
nærmest mulig lokallagene. 
 
 



 
 
Sak 57/21: Økonomi 
- Det ser  ut til å bli et år i 2021 hvor regnskapet går i minus. Årsaken er flere, men i 

hovedsak at medlemstallet går ned.  Vi må treffe tiltak. 
- Tiltak1)  Årets julegave! Vi går ut med tilbud til medlemmer om å kjøpe bøkene 

våre på ”billigsalg”. Ett stk.” Vestfolds spiskammers og ett stk.” Godt drikke” i pakke 
for kr 100,-. 

- Bøkene kan hentes 4 steder i fylket.  Hos Tove Moland i Kjose, på  Grønt Fagsenter 
Gjennestad, hos ÅM Holm i Re,  eller hos Helene Flo Kjennerød i Hof 

- Tiltak 2: Henvendelse fra styret til valgkomiteen om å redusere antall 
styremedlemmer til 5 faste medlemmer. 3 varamedlemmer fortsatt, men ingen 
varamedlemmer møter fast i styret. 

 
 

Sak 58/21: Distriktslagets rolle mot lokallagene.  
 - Lokallagskontakter – hva innebærer det? 
 Styret ser at vi har slitt noe med å finne struktur på intensjonen om å få til bedre 

kontakt med lokallagene. Vi bestemte å lage et årshjul som vi forpliktes til å 
følge. Årshjulet presenteres på styresamling 16.11. 

 
 
 
Sak 59/21. Eventuelt 

- Møte i valgkomite 24.11.21. Styret møter.  Tar en gjennomgang av Google disk. 
 

 
 
 
Neste styremøte: Mandag 6.12.21 kl. 18.00 hos Ambjørg Akerholt 
Vivestadlinna 256 
 
Åse Marie Holm 
Sekr.(ref.) 
 

                                
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ÅRSHJUL VESTFOLD BYGDEKVINNELAG 

 

• April
• Mai
• Juni

• Juli
• August 
• September

• Januar
• Februar
• Mars

• Oktober   
November

• Desenber
Okt:Lokallagsår

smøter

Nov:Hilsen fra 
leder.

Styresamling

Des: 
Julehisen.Hilsen 

fra Fadder

Rapport til NBK

Jan: Hilsen fra 
"fadder"

Nettmøte

Lokallagsutse

Febr:Bygdekv 
på lading

Mars :årsmøte 
distrikt

Mars April:Hilsen fra 
lokallagskont

Mai:Nettsaml

Turi friluft

Juni: 
Sommerbrev

Juli: Ferie

Aug: Nettmøte 
m/styrer.

Lokallagsuts

Sept:

Inspirasjonsarr

Invitere oss ut 
til årsmøtene


