Årsmelding for Stord Bygdekvinnelag 2016/2017

Styret har siden årsmøtet 27.10. 2016 vært sammensatt slik:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:

Guro Kristi Holmberg
Peggy H. Bærøy
Sissel Ingleid Bjelland
Marit-Anne Heimvik
Rigmor Vikane

1. Varamedlem:
2. Varamedlem:
3. Varamedlem:

Kjersti Søvde
Reidun Årskog
Reidun Børtveit

Revisor:
Revisor:

Esther Aasen Bjelland
Alfhild Førland

Valgnemd:

Reidun Børtveit
Aslaug Kvålsvold

Utsending til Fylkesårsmøte i Kinsarvik 31.3-1.4. 2017.
Guro Kristi Holmberg og Peggy H. Bærøy
Antall styremøter: 6
Antall arrangement: 20

Antall saker: 34
Antall medlemmer: 21

Aktiviteter i Stord Bygdekvinnelag 2016-2017
27.10.2016:

Årsmøte på Børtveit Skule. 12 medlemmer møtte. Vanlige Årsmøtesaker, og
diskusjon om hvordan vi skal definere oss.
16.11.2016:
Planlagt tur med ungdommene på Litlabø . De avlyste p.g.a dårlig vær.
19.11.2016:
Internasjonal dag i Kulturhuset. Samarbeid med Internasjonal Kulturklubb. Sissel
hadde ansvaret. Hun og 5 til solgte 8 langpannekaker, boller, saft og kaffe for
kr. 3670.- Mye folk og god stemning.
1.12.2016:
Adventfest hos Guro i gamlehuset på Førland. Koselig kveld med masse nydelig
medbragt mat, god drøs, julesanger og pakkelek.
21.1.2017:
Organisasjonskurs på Stend, ved Astrid Seime, organisasjonsrådgiver i NBK.
Informativt om lokallagsutsending, møtekultur, kommunikasjon og verving. Det var
også kurs i å lage nettside til lokallaget. Sissel og Marit-Anne deltok.
24.1. 2017:
Vi gikk tur ved Ådlandsvatnet. Fin kveldstur tur med innlagt kaffepause. 4
medlemmer deltok. Damegruppa på mottaket var invitert, men ingen kom derfra.
10.-12.2.-2017: Hordaland 4H hadde superhelg på Rommetveit skole. Bygdekvinnelaget stilte med
mannskap for matlaging til ca 135 flotte ungdommer. Noen av oss stilte på ett
eller to måltid, Rigmor stilte på alle. Veldig kjekk helg.
22.2.2017:
Medlemsmøte i Hagerupshuset. 9 medlemmer møtte. Guro takket for hjelpen ved
superhelga til 4H. Hun orienterte også om vårens aktiviteter. Vi fikk en fin diskusjon
om søppelhåndtering og plastavfall. Trivelig måltid og utlodning.
23.3.2017
Medlemsmøte i Hagerupshuset. Det kom 4 fra Fitjar, 3 fra Huglo, 10 fra Stord, og 1
fra Kirkens Bymisjon. Sindre Hauan fra Kirkens Bymisjon på Stord fortalte om deres
aktiviteter på Stord.
I JOBB Stord er et lavterskel arbeidstilbud for rusmiddelavhengige på Stord.
De tar oppdrag for private, det offentlige og bedrifter. F.eks. hagearbeid, trefelling,
rydding og bortkjøring av rask. De jobber 3 dager i uka à 4 timer. Det gir litt
lommepenger, og det viktigste, som er mestringsfølelse, og sosial trening.
Kommunen er en viktig bidragsyter økonomisk. De får også litt gaver, og det de kan
fakturere av jobber.
Matkomitèen hadde laget god kveldsmat, og så var det loddsalg med masse fine
gevinster. IJOBB fikk loddpengene.
31.3-1.4 2017: Fylkesårsmøte i Kinsarvik. Guro og Peggy reiste. Referat ligger på HBK sine
hjemmesider

26.4. 2017:

Åpent møte i Hagerupshuset. Ca 20 personer kom. Vi hadde invitert Kari
Lønning Aarø til å fortelle fra boka Ville vekster i Sunnhordland som hun har laget
sammen med fotograf Jan Rabben. Hun valgte å fokusere på Mariablomar. Blomster
med navn relatert til Jomfru Maria. Blomster og urter knyttet til underverk og
legedom fra middelalderen. Vi fikk se mange flotte bilder. Hun solgte også boka si
og så var det loddsalg og matøkt.
6.5 2017.
Bygdekvinnelaget deltok på Folkehelsedagene på Leirvik. Vi solgte dravle, melkekaker
og gulrotsuppe.
23.5.2017
Blomstermøte i Gamlahuset på Førland. 16 personer kom.
Møtet åpnet med sang og dikt fra Rigmor. Guro fortalte fra Fylkesårsmøtet i
Kinsarvik. Det var fokus på verdens matvaredag, Kvinner UT og Tradisjonsmatjakten.
Deretter var det god kveldsmat, og så hadde vi den store Blomsterutloddningen.
27.6.2017.
Kjersti Søvde inviterte til sommeravslutning på hytta deres i Hellandsfjorden. En
nydelig kveld med grilling av masse god mat ute, kaffe og utlodning inne. Stor
stemning.
16.09.2017:
Marit-Anne var i Oslo på Nettveilederkurs. Meningen er å hjelpe andre lag i fylket til
å komme seg på nett, og bruke de fine nettsidene vi har.
20.09.2017:
Medlemsmøte hos Marit-Anne. Guro leste dikt, og gikk gjennom høstens aktiviteter.
Vi hadde kjøpt inn garn til Oransjeskjerf til Kirkens Bymisjon. Det ble masse strikking,
drøs og utlodning.
Fikk også god tid til å legge fram ideer om kommende Fylkesårsmøte som vi skal
arrangere i 2018.
23.09. 2017: Bygdekvinnestreif på Langevåg på Bømlo. 5 damer fra Stord reiste dit. Det var gode
foredrag om Langevåg, og om sauen, maten og ulla.
23.09. 2017. Rigmor, Eldbjørg og Sissel pyntet kirken til Høsttakkefest.
5.10.2017.
Vi var medarrangører da Anders Totland presenterte boka si Digg på Biblioteket.
Bygdekvinnelaget hadde med smaksprøver fra boka.
16. 10. 2017: Verdens matvaredag. Vi delte ut grønnsaksuppe og tilhørende ingredienser til 60
personer. Rigmor kokte suppe, og Guro stilte med bålpanne. Det ble godt tatt imot i
Sagvåg.
20.-22. 10. 2017. Marit Anne var på NBK sitt inspirasjonsseminar i Bergen sammen med 170 andre
engasjerte bygdekvinner. Tema var likestilling, inkludering, integrering, bygg,
tradisjonsmat, distriktspolitikk og mye annet.

Gaver gitt i 2017:

IJobb, Kirkens Bymisjon kr. 2620.Julegaver (hodelykter) til guttene på Litlabø mottak: kr. 3000.5 Oransjeskjerf til Kirkens Bymisjon: kr.980.-

