
Protokoll for årsmøte i Holla Bygdekvinnelag 14.10.15 i kantina på Søve 

Leder Åshild ønsket velkommen, og vi sang «Norges Bygdekvinnelag» akkompagnert t av 
Annette på piano. 
 
1. Innkalling til saksliste ble godkjent 

 
2. Leder ble valgt til møteleder 

 
3. Undertegnede ble valgt til referent 

 
4. Jane ble valgt til å underskrive protokollen sammen med leder 

 
5. Berit leste årsmeldingen – Ingen kommentarer 

 
6. Jane presentert regnskapet – Ingen kommentar 

 
7. Hun presentert også budsjettet for 2016. Det ble foreslått en endring. Dette blir rettet av 

kasserer. 

 
8. Behandling av saker som styret la fram 

 
a. Møteplan for 2016 

Medlemmene kom med forslag om tema for møter, forslag til turer og kurs 
 

b. Gaveutdeling 
Forslaget om å gi kr. 5 000,- kr til Frelsesarmeen og penger fra utlodning, kr. 25,- per lodd 
til Syria-flyktninger via Røde Kors ble godkjent.  
 

c. Forslag til endring av medlemsmøtene 
På årsmøtemøte i 2014 ble det bestemt å fjerne grender og grendekvinner. Styret skulle 
isteden sette opp en liste med personer som skulle ha ansvar for hvert enkelt 
medlemsmøte. Dette var en forsøksordning for 2015, og ble nå vedtatt som en fast 
løsning. 
 

d. Forslag om å fjerne festkomiteen 
Godkjent 
 

e. Statuetter for BegeistRingsprisen 
På årsmøte i 2014 kom det et forslag fra styret om BegeistRingskomiteen kunne sette 
opp statuetter om regler for utdelingen til neste årsmøte. Disse ble gjennomgått, og 
godkjent 
 

9. Innkomne saker – Ingen saker var meldt til styret. 
 

10. BegeitRingen  
Bente Borgersen ble tildelt prisen i år. 
 

11. Valg 
Forslaget til valgkomiteen ble godkjent. 
Marit presentert valgkomiteens forslag til styret for 2016, og følgende ble enstemmig 
vedtatt: 
 



Leder Åshild Y. Pershaug 1 år 
Nestleder Guro  H. Pettersen 1 år (ikke på valg) 
Kasserer Gunhild Rinsevjen 2 år 
Sekretær Karin Kabbe 2 år 
Styremedlemmer Aashild K. Aasmundstad 1 år (ikke på valg) 
 Ragnhild Omtvedt 2 år 
   
Vararepresentanter Bjørg Nagelhus Vara velges hvert år 
 Jane S. Hjelseth   
 Ågot Marie Haatveit  

 

Utsending til årsmøte i TBK 2 fra styret 
Utsending til styret i Holla Bondelag 1 fra styret 
Utsending til samråingsmøte Styret velger 
Utsending til TBKs valgnemnd Styret velger 
  
Revisorer Audhild Simonsen 

Marit Kolle 
1 år (ikke på valg)  
1 år (ikke på valg) 

   
Valgkomité *Anne Helene Langeland 

Bjørg Knutsen 
Eldri Vibeto  
Anette Dahlen 
 

 

BegeitRringspris-
komitee 

*Åshild Y. Pershaug 
Gunhild Rinsevjen 
Bjørg Knutsen 
 

 

NB! * Disse går ut ved neste valg. 

Anne Grethe Hegnastykket presenterte seg selv. Hun er vår kontaktperson i TBKs styre, og har sin 

annen periode som nestleder.Hun gikk igjennom anbefalte saker fra NBK, bl. a. «Bygda i bevegelse 

2015 – 2016» og seminaret « Kvinnelyst» på Notodden i november.  

Bevertning: Det ble servert lapskaus, kringle og kaffe 

Leder overrakte blomster til Anne Grethe Hegnastykket, Jane S. Hjelseth og Berit Rinde Juel. De to 

sistnevnte slutter i styret i HBK. 

Møtet ble avsluttet med «Sangen til deg og meg». 

Antall medlemmer på årsmøte: 28  

Dessuten møtte Bente Borgersen og Anne Grethe Hegnastykke. 

Inntekt av loddsalg: 3.170,- som gis til Syriaflyktninger via Røde Kors.  

Referent 

Karin Kabbe 


