
ÅRSMELDING SKATVAL BYGDEKVINNELAG 2020 

Styret har i 2020 har bestått av: 

Leder:   Eva Dybwad Alstad 

Nestleder:  Ingrid Westbye 

Kasserer:  Sigrid Alstad 

Sekretær:  Birgit Brekken 

Styremedlem:  Kirsten Ertsgård Myhr 

Varamedlem:  Heidi Valstad 

Styret har hatt 6 styremøter, hvor et av møtene ble gjennomført på Messenger (digitalt) pga. 

koronasituasjonen. Varamedlem er innkalt på alle styremøter. Valgkomiteen er innkalt på siste 

styremøte før årsmøtet. 

Pga. koronasituasjonen har vi også vært nødt til å avlyse flere planlagte aktiviteter i laget som 

Yoga kurs på Friskgården med Phoebe fra Stjørdal yogasenter (Lørdag 21.03), Fotokveld med 

blomsterbilder fra Liv Hugnes (22.04), 17. mai opptog under fane sammen med bondelaget, 

Agrisjå i august og kurs i fermentering i september 2020. Dette har gitt reduserte inntekter, og 

en del endringer i forhold til vedtatt årsplan for 2020. 

På tross av dette har vi hatt en økning i medlemsmassen i 2020. Vi er nå 39 medlemmer i 

Skatval bygdekvinnelag, dvs. en økning med to nye medlemmer i forhold til 2019. Vi ønsker Elin 

Kolden og Liv Hugnes velkommen i laget! 

Gjennomførte aktiviteter i laget siste år: 

Damenes aften på Framhuset 1. november. Matservering, motevisning, presentasjon av lokale 
bedrifter. 44 møtte, både medlemmer og andre fra bygda. Bra gjennomføring og økonomisk 
overskudd. Stor takk til komiteen! 
 

 

 

 

 

 



Bakekveld på Skatval skole 9. des. Vi baka tjukklefser, krumkaker, goro og flatbrød 

 

Nyttårsmøte på Bosenteret 13. Januar 

Allsang og trekkspill med Magnar Sandaune, loddsalg og 

kveldsmat.  

Trivelig som vanlig! 

 

Strikkehjelp 4.trinn Skatval Skole 10. og 11. mars 

 

 



Sykkelturer på gjenglemte stier  

tur på Nord-bygda (9. juni)  

  

og Sør-bygda (16. juni). 

 

 

Bygdekvinneuka - Tur over Holfjellet (10. august)  

 



Aktiviteter i oktober 2020 fram mot årsmøtet: 

Høsttakkefest i Skatval kirke 18. Oktober. Servering av grønnsakssuppe.  

Årsmøte hos Kirsten Holan Berg 27. oktober 

 

 

 

 

Eksterne Møter: 

• Deltagelse på Norges Bygdekvinnelags inspirasjonsseminar i Trondheim 8.-10.november. 

Sigrid Alstad og Eva Dybwad Alstad 

• Møte i Samlaget for bygdekvinnelagene i Stjørdal 27.11., oppstart planlegging av Agrisjå. 

Eli Arnstad, Siri Krigsvoll, Desiree Hegge og Eva D. Alstad deltok fra Skatval 

bygdekvinnelag 

• Lokallagssamling på Kilnes Gård i Hegra 23.1.: Sigrid Alstad og Kirsten Myhr. 

• Forenklet generalforsamling i husfliden ble gjennomført i 18. mars. Kirsten Holan Berg, 

Sigrid Alstad og Aud Brekken utalte seg og stemte digitalt for godkjenning av protokoll. 

• Årsmøte NTBK 02.04 – gjennomført som telefonmøte pga. Korona: Birgit Brekken og Eva 

Dybwad Alstad deltok. Eva Dybwad Alstad valgt inn som styremedlem i Nord-Trøndelag 

bygdekvinnelag. 

• Årsmøte Opera Trøndelag 14.5.2020. Teamsmøte. Eva Dybwad Alstad deltok.  

• Årsmøte Skatval Samfunnshus 2. juni: Randi Steinvikaune og Sigrid Alstad 

• Regionsamling for bygdekvinnelaga i Stjørdal på Daba kafè, 10. Juni. Sigrid Alstad, Birgit 

Brekken, Ingrid Westbye og Eva Dybwad Alstad deltok.  

 

 

 

 



Kvinner UT – samarbeid med bygdekvinnelaga i Stjørdal, Internasjonal kvinnegruppe og Aglo 

familiesenter på Skatval.  

Kvinner UT   
Kvinner UT som er Norges Bygdekvinnelags 
satsing på «inkludering» og «integrering» i 
Bygde-Norge gjennom aktiviteter i regi av 
lokallagene og kompetanseheving blant 
medlemmene i bygdekvinnelaga.  
 
Etter initiativ fra Skatval bygdekvinnelag har 
Bygdekvinnelaga i Stjørdal søkt om midler fra 
Kvinner Ut til å gjennomføre aktiviteter sammen 
med Internasjonal kvinnegruppe i Stjørdal Røde 
Kors i 2020 og 2021. Vi har mottatt 10 000,- i 
støtte til dette formålet. Pengene er overført til 
samlaget sin konto.  
 

Møter og aktivitet gjennom Kvinner Ut: 

• Møte med bygdekvinnelagene i Stjørdal og Internasjonal kvinnegruppe på Kimen 29.01. 

Prosjektplanlegging og søknad om midler. Eva D. Alstad deltok  

• Bli-kjent-kveld med internasjonal kvinnegruppe i kjelleren på helsehuset på Stjørdal 

19.02. Eva D. Alstad og Ingrid Westbye deltok (bildet).  

• Samling/kurvfest i Prestegårdshagen sammen med Internasjonal kvinnegruppe og 

bygdekvinnelaga i Stjørdal 17. juni. Eva Dybwad Alstad deltok fra Skatval bygdekvinnelag.  

• August-september. Besøks-tjeneste og norsk-trening ved Aglo familiesenter. Eva D. 

Alstad deltatt 6 onsdagskvelder. Aktuelt å utvide tilbudet for flere medlemmer i laget. 

Annet: 

Skatval bygdekvinnelag leverte høringssvar på Norges Bygdekvinnelag strategi mot 2026 
innsendt 10. desember (styrebehandlet). 
Leserinnlegg i Stjørdalens blad om «Matberedskap i fellesskap» sammen med bygdekvinnelaga i 

Stjørdal (juni 2020). 

Bygdekvinnelaget ga blomster til Skatval Kirke til jul. 

Astrid Sandaune i Koppnemda fikk blomster til jul. 

Bygdekvinnelaget har betalt abonnement på Trønderavisa til Skatval Bosenter. 

Bygdekvinnelaget har betalt medlemskap i FN-sambandet. 

Samarbeid med Stjørdal hagelag – annonserte sopptur i regi av hagelaget til våre medlemmer  

Planlagt kurs i briochestrikking i februar/mars ble avlyst pga. for få påmeldte.  



Annonsering - media 

Alle arrangement for medlemmene er annonserte med SMS og e-post til medlemmene. Det er 

også hengt opp plakater på Landbrukslaget og skolen, annonsert på Facebook og lagt inn på vår 

hjemmeside på Bygdekvinnelaget.no. 

Årsmøtet er annonsert i Stjørdalens Blad. Innkalling til årsmøtet med årsmelding er sendt til alle 

medlemmer. 

Stjørdalens blad skrev et kjempefint stykke om sykkelturen vår på Sør-bygda. Se: 

https://www.bladet.no/nyheter/2020/06/20/En-dag-i-m%C3%A5neden-samles-40... 

Vi har også skrevet litt om noen av årets aktiviteter på nettsida vår. Se: 

https://bygdekvinnelaget.no/lokallag/skatval-bygdekvinnelag  

Se også Skatval bygdekvinnelags Facebook-side: 

https://www.facebook.com/groups/502961373644795 

Følg oss på Instagram: #skatvalbygdekvinnelag  

 

 

 

 

 

For styret 

Eva Dybwad Alstad (leder) 

 

 

 

 

 

https://www.bladet.no/nyheter/2020/06/20/En-dag-i-m%C3%A5neden-samles-40-kvinner-til-ulike-aktiviteter.-N%C3%A5-har-de-begynt-med-noe-nytt-22120550.ece
https://bygdekvinnelaget.no/lokallag/skatval-bygdekvinnelag
https://www.facebook.com/groups/502961373644795

