Medlemsmøte for Holla Bygdekvinnelag 12. mars 2014
Sted
Tid
Til stede
Loddsalg
Ansvarlig

Biksen, Søve
Kl. 19.00
21 medlemmer
Kr.: 1080,Styret

Åshild ønsket velkommen, og vi sang “No livnar det i lundar”.
Dagens tema:

HBK – Hva står vi for, og hva vil vi?

På møtet gjennomgikk vi:
Hva står vi for?




Bygdekvinnelagets strategi mot 2020
Lagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og
primærnæringene. NBK er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnene
og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd,
demokrati og kristen kulturarv.
Gjennomgang av organisasjonshåndboka
s. 8, 2. Etiske kjøreregler for NBK - NBK har lagt følgende regler til grunn
- Vi skal respektere hverandre
- Vi skal være åpne og ærlige
- Vi skal vise engasjement
- Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger
- Vi skal skape trivsel, stolthet og glede
s. 10, 4. Lokallagene
Styrets ansvar og oppgaver
- Den daglige ledelsen av laget, med årsmøtet som høyeste myndighet
- Årsmøtet skal holdes innen 1. november
- Fordeling av arbeidsoppgaver
- Å oppnevne nestleder, sekretær, kasserer, studieleder og eventuelle ledere for andre
prioriterte arbeidsområder, som nettsideansvarlig og verveansvarlig
- Å oppnevne representanter til organisasjoner lokallaget er tilsluttet
- Å gjennomføre oppdrag som Norges Bygdekvinnelag og fylkeslag ber om
- Å forberede saker til møtene
- Gjennomføring av vedtak som er gjort i laget
- Lagets økonomi og regnskap
- Planlegging av lagsarbeidet i tiden framover (arbeidsplan, aktivitetsplan og budsjett)
- Rekruttering
- Avtaler på lagets vegne
- Å oppnevne representanter til aktuelle lag og utvalg
- Utnevnelsen av æresmedlemmer i lokallaget
- Det juridiske ved alle avtaler som laget inngår inntil årsmøtet har godkjent årsmelding og
regnskap

s. 31 8.4 Medlemsmøter
Medlemsmøter er for medlemmer, og skal ha klare mål
- Møtet skal gi medlemmene mulighet til innflytelse i behandlingen av viktige saker
- Møtene skal skolere og informere medlemmene
- Møtene skal være forum for kontakt og meningsutveksling mellom medlemmer og
tillitsvalgte
- Møtene skal være et sosialt bindeledd i bygdemiljøet
s. 32 8.5 Åpne eller lukkede møter
Det er vanlig at medlemsmøter og årsmøter er åpne møter der andre interesserte kan møte
opp. Det kan også arrangeres åpne møter f. eks. samarbeidsmøter mellom flere
organisasjoner
S. 43, 10. Engasjement og aktiviteter
Tips til å få god aktivitet
- Få til et godt og trygt lagsmiljø der alle blir godtatt og behandlet som de er. Vis at de er
velkomne og at alle passer inn
- Jobb med saker som interesserer og engasjerer medlemmene
- Trekk alle medlemmene med i arbeidet. Sørg for at flest mulig blir involvert i ulike utvalg
eller komiteer. Fordel arbeidsoppgavene på så mange som mulig. Ved å gi folk oppgaver
blir de ofte mer interesserte og føler at de betyr noe
- Legg planer tidlig. God planlegging av arbeid betyr mye. Send ut aktivitetsplan
- Gjør laget kjent i bygda. Prioriter PR-arbeid og bruk jungeltelegrafen
- Vær ikke redd for å be om hjelp fra andre ledd i organisasjonen
- Samarbeid med andre grupper og organisasjoner
- Send medlemmene på kurs og møter, særlig i fylkeslaget. Det å tilegne seg kunnskap,
skape kontakt og øke fellesskapet i laget styrker organisasjonen
- Verv nye medlemmer
- Delta med uttalelser og synspunkter ved utforming av bygda og lokalmiljøet, eller aktuelle
samfunnspolitiske saker
- Tenk nye/alternative møteplasser og arrangementsformer
Forslag fra medlemmene:
Ved å gjøre laget kjent i bygda kan man sette møteplanen inn i kanalen, på oppslagstavler.
Hva vil vi?
Forslag om å endre ansvarlige for medlemsmøtene
I årsplanen settes det opp personer som er ansvarlige for hvert sitt møte. Dette erstatter
ordningen vi nå har nå med grendekvinner.
Dette forslaget tas opp på neste årsmøte.
Lagsaker



Gjennomgang av saker fra styremøtet i TBK 5. mars 2013.
Åshild orienterte om “Aksjon sunn matglede”, og at hun hadde kontaktet
husstellærer om et kurs på Holla ungdomsskole til høsten.
 BegeistRinskomiteen ønsker forslag for neste utnevnelse

Servering

Det ble servert rundstykke, kaker og kaffe.

Avslutning Vi sang “Mot i jenter, vett i jenter”

