Referat fra ÅRSMØTE i HILLESTAD Bygdekvinnelag 1.november 2021.
Vi var 20 tilstede da Marianne Løchen åpnet årsmøte med å si at det var godt å kunne samles på Bygdestua
igjen, sammen rundt ett stort bord. «Kjerringa med staven» ble sunget, før vi tok fatt på sakslista.
A. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Godkjent

B. Valg av 2 til å underskrive protokollen

Sissel Berg Sandåker og Laila skau Mjelde ble valgt.

C. Årsmelding
Sekretæren leste årsmeldingen. Godkjent, men med en merknad, igjen, om at
oktober ikke skal være med til sist; det er først i neste års årsmelding, slik som i år.
Vevstua er jo også endel av virksomhetenog ble spurt hvordan arbeidet deres hadde vært i Koronatiden.
Det har vært noe aktivitet i perioden, men få pr gang av smittehensyn, fikk vi til svar.
D. Regnskap
Kasserer Inger Johanne Gran delte ut og gjennomgikk regnskapet.Tone Ness var også
med og kunne gi utfyllende kommentarer. Noen kommentarer: I år fikk vi et pent overskudd p g a
Høstmarkedet, resultatet ble ca kr 29.700, minus betaling for bakerovnsbrød; regningen er kommet først
nå og blir dermed med i neste års regnskap.
Vi søkte og fikk kompensasjon for tapte inntekter i Koronaperioden dette året og fikk kr18000.
Tradisjonsmatskolen; Vi fikk tilskuddfra NBK, kr 12000. I tillegg til utgiftene kjøpte vi 2 store takker.
Regnskapet speiler stor aktivitet til tross for pandemien, det er viktig å finne nye løninger når det trengs.
Inger Johanne leste revisjonsraporten fra Solfrid Enerhaugen og Trine Steen; alt er godkjent og i god orden.
Flere kommnterte at vi er heldige som har Tone Ness som regnskapsfører, hun vet hvordan og kan svare og
forklare. Burde ikke hun få mer i honorar? Dette tas opp senere. Det bør også tas opp om Vevstua burde ha
eget regnskap.
E. Innkomne saker

Ingen innkomne saker

F. Valg
I flølge reglene fra NBK trenger vi ikke å ha skriftlig valg, hvis ikke noe krever det. Ingen
gjorde det. Dermed ble valget gjennomført ved akklamasjon og leder, styret og komiteer ble klappet inn.
2 i styret sluttet nå og ble bøhørig takket for innsatsen med blomster bygdekvinnelagets platter og gode
ord. Inger Johanne Gran har vært med i styret i 4 år , 2 av dem som kasserer. Ryddige innspill, rolig og
runder godt av diskusjoner og mye konstruktivt arbeid. Takk for det. Marianne er Hillestads mest ukuelige
optimist, som ser muligheter enn begrensninger, det trenger vi. Så var det på tide å overlevere klubba til
neste leder, vi gleder oss til du overtar klubba og leder oss videre. May Synnøve. Takk til alle som har gjort
og fortsatt vil gjøre en innsats. Med det avslutte Marianne årsmøtet og vi koste oss med kaffepause.
Mary Ann Aasen og Turid Næss disket opp med rundstykker, pålegg og deilig eplekake. Vi koste oss dermed
med mat, prat og loddsalg. Etter trekningen satte vi igang med idèmyldringen for neste års program.
Mange gule lapper kom inn, disse får nok styret god nytte av videre.
Lørdag 6.11. er det «Barnefest» på Fjellhall. Ingen fra komiteen var der, men de har visst kontroll på
sakene. Til Alle Helgens / Åpningsgudstjenesten i Hillestad kirke på søndag vil vi gjerne ha noen lykter.
Som avslutning før vi gikk hjem, leste Marianne «Stjerner i november» av Hans Børli.

