Medlemsmøte for Holla Bygdekvinnelag 20. mai 2015
Sted
Tid
Til stede
Loddsalg
Ansvarlig

Biksen
Kl. 19.00
26 medlemmer
Kr. 2 071,Anne Helene, Anette, Thora og Berit

Dagens tema:

Besøk av fylkesleder Torunn Hovde Kaasa

Åshild P. ønsket velkommen, og vi sang «Norges Bygdekvinnelag».
Guro leste fra Hjalarhornet.
Åshild introduserte Torunn Hovde Kaasa, leder av Telemark Bygdekvinnelag.
Hun har mann og to gutter, og bor i Tuddal, og der forvalter familieliens to småbruk. Hun jobber
i Hjartdal kommune, 50 % med flyktninger, og 50 % på samfunnsavdelingen.
 Tuddal bygdekvinnelag har månedlige møter. Aktuelt nå er å servere vafler Til Tour Norway.
 Refererte fra Dyrskuen i Seljord. Her er TBK hyret inn av Bondelaget. Bygdekvinnelaget får
mye «goodwill» og oppmerksomhet.
Bygg blir gjennomgangstema på Dyrskuen i år.
Medlemmer står i matkvartalet og på bondens møteplass.
 Fylkessamling for TBK
Eva Gautestad, Fyresdal og Hege Fjell, Siljan er nye medlemmer i styret.
 Fylkesledersamling
- Nye prosjekter i Gjensidig-stiftelsen. NBK har nylig fått kr. 3,5 mill. til «Bygda i bevegelse».
Hvert lag kan søke om kr. 8 000,- i 2015 og 2016. Fire turer, fire årstider.
Merkelapp: «Nå er det din tur til å…..»
http://www.friluftslivetsar.no/ Dette skal gi positive opplevelser, samhold og matglede.
- Helle Berger er ny hjemmesideredaktør og kommunikasjonsrådgiver i NBK. Hun vil gjøre

Bygdekvinnelaget mer kjent.
-Bergit Lie er sekretær for TBK. Den tjenesten fås gratis av Bondelaget.
- Inspirasjonskurs på Lillehammer.
- Tur til Estland.
Lagsaker
 Solbjørg orienterte om Carmen som spiller på Operaen til høsten. Hun har fått billetter til
fredag 2. oktober. Det er spørsmål om vi ønsker overnatting på Hotell Opera, og om
omvisning i operaen før forestilling. Deretter snakket hun om tur til Hadeland med besøk på
Kistefos-museet, Grindaker vev, Sysselgården med dåpstradisjoner og overnatting på Sanner
hotell.
 Turen til Telespinn er utsatt til høsten
 Sommerfest: Alle betaler kr. 100,Til slutt sang vi «Kom mai du skjønne milde».
Åshild takket møteansvarlige for servering.

