Protokoll fra årsmøtet i Holla Bygdekvinnelag

Holla bygdekvinnelag avholdt sitt årsmøte på Søve videregående skole onsdag
19.oktober 2016 kl. 19.00.
Leder ønsket alle hjertelig velkommen.
Det møtte 33 medlemmer, i tillegg møtte vår kontakt i fylkesstyre Anne Grete
Hegnastykke fra Bø.
Møtet åpnet med at vi sang Vandringsvise akkompanjert av Anette på piano.
Det ble behandlet vanlig årsmøtesaker.
Sekretær leste styrets årsraport for 2016. Denne ble godkjent. Det er i år avholdt 9
medlemsmøter med eget program på alle møtene. I tillegg har vi hatt stand på
Minidyrskuen, arrangert flatbrødkurs og forskjellige turer.
Kasserer la fram regnskapet for 2016 og budsjett for 2017. Disse ble godkjent. Laget
gikk i inneærende år med et overskudd på kr. 3.306,99.
Det ble vedtatt å gi gave på kr 5.000,- til Frelsesarmeen på Ulefoss

BegeistRingsprisen ble i år veldig fortjent tildelt Reidunn Tufte for sitt engasjement og
sin entusiasme i lokalsamfunnet. (eget stykke om dette)
Valg:
Følgende ble valgt: Leder for 1 år: Åshild Ytterbøe Pershaug (gjenvalg)
Nestleder for 2 år: Anne Helene Langeland (ny)
Styremedlemfor 2 år : Aashild Kolle Aasmundstad (gjenvalg)
Gjenværede medlemmer av styret : styremedlem Ragnhild Omtvedt,
Kasserer Gunhild Ringsevjen og sekretær Karin Kabbe.
Varamedlemmer til styret: Bjørg Nagelhus, Jane Salte Hjelseth, Ågot Marie Haatveit.
Revisorer: Audhild Simonsen (gjenvalg), Berit Rinde Juel (ny)
BegeistRingsekommite: Gunhild Ringsevjen, Bjørg Knutsen og Gro Windsvoll
Jøntvedt(ny)
Web-redaktør: Berit Rinde Juel (gjenvalg)

Anne Grete Hegnastykket informerte om arbeide i fylkeslaget og minnet om
samrådningsmøte/kvinnekonferansen i Bø 11 og 12 november. Leder takket for at hun
kom og overrakte en blomst.

Solbjørg informerte om Holladagen som avvikles den 12.11. med mange aktiviteter.

Før mat sang vi bordværset.
Det ble servert deilig lapskaus med Søves spesielle flatbrød, kaffe og kringle.

Guro Haatveit Pettersen gikk ved valget etter eget ønske ut av styret og leder takket
henne for godt samarbeide og overrakte en fin blomst.

Loddsalget gikk som vanlig bra. Medlemmene hadde som vanlig med seg mange og
spennende gevinster. Noen var litt heldiger enn andre med antall gevinster, men alle
var fornøyd.
Møtet ble avsluttet med en sang også akkompanjert av Anette på piano.
Karin(ref)

