
Holla Bygdekvinnelags årsmøte ble avholdt i kantina på Nome v.g.sk. avd. Søve

Onsdag 17. oktober 2018 kl. 18.00

Leder Anne Helene Langeland ønsket hjertelig velkommen til møtet.

Det møtte 39 personer.

Møtet startet med at vi sang «Den glade vandrer», deretter leste nestleder Anne Mette Bøe et 
epledikt, det var nemlig epledagen den 17. oktober.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

2. Valg av møteleder.

Valgt ble leder Anne Helene Langeland.

3. Valg av referenter.

Valgt ble Bjørg Knutsen

4. Valg av medlem til å undertegne sammen med leder.

Valgt ble Aud Köller.

5. Behandling og godkjenning av årsmelding for 2018.

Sekretær Bjørg Knutsen leste styrets årsmelding for 2018.

Denne ble godkjent med endring om at også TBK var med på å sponse handlenetta som 
Bygdekvinnelaget har fått sydd.

6. Behandling og godkjenning av regnskapet.

Kasserer Gunhild Ringsevjen gjennomgikk regnskapet for 2018.

Regnskapet viser et overskudd på kr. 21.599,07.

Lagets beholdning er på til sammen kr. 89.402,46.

Regnskapet ble godkjent og vedlegges i sin helhet.

Kasserer refererte også til regnskapet vedrørende midlene fra IMDI. Her er brukt 

kr. 49.733,43 og det gjenstår kr. 49.166,57.

7. Budsjett for 2019.

Kasserer la fram forslag til budsjett for 2019.

Dette ble gjennomgått og godkjent. Det er budsjettert med et underskudd på kr. 10.800. 
Kasserer har vært i kontakt med NBK for å høre om det er lov å budsjettere med underskudd,
og hun har fått til svar at det er det lov til så lenge det er penger på konto i laget. Det kan da 
budsjetteres med 15.000 til kurs og seminar for medlemmer, samt gave til Frelsesarmeen.



8. Behandling av saker framlagt av styret.

a) Styret foreslår overfor årsmøte å opprette komiteer for ulike tema vi ønsker å jobbe 
videre med. Det ble sendt rundt lister med navn på komiteer, det var mange som ønsket 
å være i komite for sommerfesten og komite for turer. 

b) Møteplan og aktiviteter for 2019.

Forslag/innspill til temaer, kurs, turer og andre aktiviteter for neste driftsår.

Det ble lagt ut lister hvor medlemmene kunne skrive sine forslag til ovennevnte. Listene 
vil bli behandlet av styret, og forslag vil bli lagt fram seinere.

9. Veien videre for TBK.

Anne Helene opplyste om NBKs satsing for 2019. 

Det er 6 felter det skal satses videre på: Aksjon bygg, Interregionalt samarbeid – Guatemala, 
Tradisjonsmatskolen, Organisasjonsskolen, Verving og prosjektet «Kvinner ut».

a) Anne Mette Bøe snakket om «Kvinner ut» prosjektet. Spørsmålet er om det skal 
videreføres i 2019. Dersom det skal søkers om midler, må vi ha mål for satsingen. Det
ble foreslått å lage gruppe som kunne jobbe videre med prosjektet. Lister ble lagt ut, 
men ingen meldte seg. Styret må ta dette opp i neste styremøte.

b) Verving.

Forslag på hvordan vi skal gå fram for å få nye medlemmer. Mette hadde forslag om 
å lage en såkalt «gavepakke» til nyfødte i kommunen hvor en legger ved småartikler 
samt info om BK laget. Dette i samarbeid med Helsestasjonen.

c) Tradisjonsmatskolen.

Det kan søkes om inntil kr. 5.000,-.

Det har kommet forespørsel om å holde kurs m/innvandrerkvinner, kurset kan evt. 
avholdes på Holla 10-årige skole.

d) Røde Kors skal 5. des. lage julemat på Røde Korshuset med innvandrere, de ønsker at
medlemmer fra Bygdkvinnelaget kan være med.

10. Innkomne saker.

Det var ikke kommet inn forslag på saker til behandling av årsmøtet.

11. BegeistRingen.

Bjørg Knutsen, som leder av komiteen, leste begrunnelsen til årets tildeling. Komiteen var 
enstemmige om forslag til mottaker av prisen som i år veldig fortjent gikk til Mette Sanden.

12. Valg.

Valgkomiteens innstilling ble ledet av Guro Haatveit Pettersen.

Alle forslag ble enstemmig valgt. Det ble bestemt at web-redaktør skulle møte på 
styremøtene slik at hun fikk mer direkte info.  



Valgte medlemmer

Leder: Anne Helene Langeland velges for 1 år
Nestleder: Anne Mette Bøe ikke på valg, sitter til 2019
Kasserer: Gunhild Ringsevjen ikke på valg, sitter til 2019
Sekretær: Bjørg Knutsen ikke på valg, sitter til 2019

Styremedlemmer:
Ragnhild Omtvedt ikke på valg, sitter til 2019, 
Anne Lise Enerhaugen velges for 2 år

Vararepresentanter:
1. Kirsten Marie Hansen velges for 1 år
2. Solvor Brungot velges for 1 år
1. vararepresentant møter fast på styremøtene

Vi følger NBK`s vedtekter og velger bare 2 vararepresentanter

Utsending til årsmøte i TBK: 3 delegater
Utsending til styret i Holla bondelag: 1 fra styret
Utsending til samrådingsmøtet: styret velger
Repr. Til TBK`s valgnemnd: styret velger

Revisorer:
Audhild Simonsen velges for 2 år
Berit Rinde Juel velges for 2 år

Valgkomite:
Thora Betten, Guro Haatveit Pettersen, Anna Slaattedahl

Komite for BegeistRingen:
Gro Aase Jøntvedt, Gerd Helene Tamlag, Solbjørg Holter
Første navn i denne komiteen går ut og ny velges

Webredaktør:
Berit Rinde Juel velges for 2 år

Valgkomiteen foreslår at webredaktør får innkalling og rett til å møte på styremøter

Kveldens gjest, Ellen Margrethe Garn fra TBK, fikk ordet. Hun takket for invitasjonen. Hun skrøt av 
hjemmesiden vår, samt vårt engasjement i prosjektet «kvinner ut» inneværende år.

Hun opplyste om samrådingsmøte den 10. november som avholdes på Dyrskuplassen. Alle er 
hjertelig velkommen. 

Hun refererte fra årsmøtet i Harstad. Her var en av sakene medlemskontingenten. Støttemedlemmer
skal betale full kontingent, mens unge medlemmer under 30 år skal betale halv kontingent. 
Kontingenten for 2019 blir høynet til kr. 650,-.

Ellen Margrethe Garn snakket også om organisasjonsskolen, der styremedlemmer skal skoleres i sine 
funksjoner som bl.a. leder, sekretær, kasserer osv.



Telemark Bygdekvinnelag ønsker tilbakemelding fra lokallaga og medlemmene på hva det skal satses 
videre på, ønsker evt. tema som skal tas opp.

Så tok Anne Mette Bøe igjen ordet for å opplyse om at det søndag 9. desember arrangeres tur til 
Norsk Folkemuseum for innvandrerkvinner og medlemmene av Holla Bygdekvinnelag. Inkludert er 
buss t/r med Tele-Tur, inngang til museet samt middag. Informasjon og påmelding vil bli sendt ut. 
Turen sponses av midlene fra IMDI som laget har fått til «Kvinner ut» prosjektet.

Medlemsmøte 14. november blir holdt i Spisesalen, ikke på biksen som ellers, tema er håndarbeid.

På desembermøte den 12. kommer Gudny Dahlen som skal synge og spille. Vi skal feire lagets 80 
årsdag med festkake.

Det ble bestemt å gi kr. 5.000,- til Frelsesarmeen, samt å støtte Røde Kors med dugnad evt. annet.

Leder Anne Helene Langeland overrakte blomster til Aashild Aasmundstad som gikk ut av styret, og 
takket henne for det arbeidet hun har gjort i de årene hun har vært styremedlem. 

Ellen Margrethe Garn fikk også overrakt blomster fra leder.

Så var det tid for bespisning. Det ble servert Helles nydelige gryte m/byggris og salat. Etterfulgt av 
bløtkake og kaffe.

Under kaffen ble årene sendt rundt, og det kom inn kr 2.830 på loddsalget. Mange fine gevinster som
medlemmene hadde tatt med.

Leder takket for et fint årsmøte og ønsket alle vel hjem. Åshild Pershaug takket styret for et flott 
pyntet bord, Mette Bøe hadde tatt med div. fra hagen som bidro til et flott høstbord. Alle hadde fått 
½ halvt eple i forbindelse med epledagen. En hyggelig overraskelse som ble satt pris på.

Vi avsluttet med å synge «Din beste dag».

Bjørg (ref)

-------------------------------- ---------------------------

Anne Helene Langeland                   Aud Köller


