
 

 Årsmøte Grytten bygdekvinnelag  
 

Sted: Wolstad gard     Tid: 04. november 2019, kl. 19.00 

 

Det var 19 medlemmer tilstede på årsmøtet. Det var servert gryterett, kaffe og kake. 

 

Årsmøtesaker 
 

1. Godkjenning av innkalling. 

Vedtak:  

Det er sendt ut sms med varsel om årsmøte. Sakslister er lagt på facebook og heimesida. 

Innkalling godkjennes. 

 

2. Valg av møteleder, sekretær og 2 som sammen med leder skal undertegne protokollen. 

Vedtak:  

Møteleder: Hilde Mjelva 

Sekretær: Jane 

2 til å undertegne protokollen: Eli Brusdal og Linda Haukås 

 

3. Årsmelding for Grytten bkl 2019 

Styrets årsmelding blir lagt frem på årsmøtet og er lagt ut ut på laget sin heimeside.  

Vedtak:  

Årsmelding for Grytten bkl 2019 godkjennes. 

 

4. Årsregnskap Grytten bkl 2019 

Vedtak:  

Årsregnskap for Grytten bkl 2019 er revidert uten merknader og godkjennes. 

 

5. Valg 

Valgnemdas forslag ble lagt frem og følgende ble enstemmig valgt: 

Leder for 1 år:     Jane Malmedal Edvardsen   

Styremedlem for 2 år:   Mona Aalstad 

      Eli Brusdal 

Varamedlemmer for 1 år:  1. Annbjørg Devold  

3. Åse Leren 

2. Inga Kari O. Nora  

Revisor for 1 år:    Robert Ruud 

Solveig Brøste Sletta 

Representanter til fylkesårsmøte: Jane Malmedal Edvardsen 

      Eli Brusdal 

       

  



 
Etter valget ble styret for 2020 bestående av: 

Leder for 1 år:    Jane Malmedal Edvardsen 

Styremedlem for 2 år:  Mona Aalstad og Eli Brusdal 

Styremedlem for 1 år:  Linda Haukås og Guri Næss Krohn 

Varamedlemmer for 1 år: 1. Annbjørg Devold, 2. Åse Leren, 3. Inga Kari O. Nora  

 

6. Fastsettelse av medlemskontingent og budsjett for 2020 

Vedtak:  

Møtegodtgjørelse til styret og 1. vara settes lik medlemskontingenten. Kontingenten til 

øvrige medlemmer settes lik den som betales sentralt.  

Medlemmer får gratis inngang på lagets egne arrangement. 

 

7. Aktivitetsplan med ansvar 

Gjennomgang av hva medlemmene ønsker i 2020 og oppsetting av ansvarlige med 

medhjelpere på arrangementa. 

Vedtak:  

Styret jobber videre med aktivitetsplan for 2020 ut fra forslagene som kom frem på 

årsmøtet.  

 

 

 

 

Isfjorden 04.11.2019 

 

 

 

 

Jane Malmedal Edvardsen     

 

 

 

 

 

Eli Brusdal      Linda Haukås 

 

 

 

 

Vedlegg 1: Årsmelding for Grytten bygdekvinnelag 2019 

Vedlegg 2: Grytten bygdekvinnelag - Regnskapsoversikt 2019



Vedlegg 1   

 

Årsmelding for Grytten bygdekvinnelag 2019 
 

Årsmøtet ble holdt på Norsk Tindesenter, mandag 5. november 2018 kl. 19.00 

 

Følgende styre har fungert dette året: 

Leder:    Jane Malmedal Edvardsen 

Nestleder:  Guri Næss Krohn 

Sekretær:  Hilde Mjelva 

Kasserer:  Mona Aalstad 

Styremedlem:   Linda Haukås 

Varamedlemmer:  1. Åse Leren,  

2. Åse Brøste  

3. Annbjørg Devold 

Revisorer:   Brit Myskja Sæterbø 

Robert Ruud. 

 

Laget har hadde 39 medlemmer ved starten av 2019, men er sunket til 30 mot slutten av 

året. I tillegg har laget en liste på ca. 20 ikke-medlemmer som får invitasjon til å delta på 

arrangementer og turer.  

 

Lederen deltok på fylkesårsmøtet.  

Ingen fra laget deltok på samrådingsmøtet i Valldal. 

 

Lederen har vært på samarbeidsmøte med de andre bygdekvinnelagene i kommunen i 

forbindelse med artikler om tradisjonsmat i Åndalsnes Avis. 

 

Det er avholdt 6 styremøter. 

 

Medlemsmøter: 

• 3. desember: Juleverksted i Skolestua på Sogge 

• 8. april: Tradisjonsmatskolen, kurs for medlemmer på ÅUS 

• 6. mai: Medlemsmøte hos Hilde Mjelva 

• 3. juni: Blåtur til Kremmerhuset på Vågstranda,  

• 18. juni: Vaskedugnad på Ner-Hole 
 

Åpne arrangement: 

• 14. januar: Åpent møte om tradisjonsmat på Framhald i samarbeid med 
bygdekvinnelaga i Rauma. Ingrid Lamark fra NBK orienterte om Tradisjonsmatskolen. 

• 4. februar: Strikke- og sy-kafé i samarbeid med URL på Framhald 

• 5. juni: Hagekveld på Felleskjøpet med planter i krukker og kasser som tema 

• 20. juni.: Åpent museum med kafé og underholdning på Ner-Hole 

• 15. august: Åpent museum med kafé og underholdning på Ner-Hole 

• 17. september: Tradisjonsmatskolen, åpent kurs på ÅUS 

• 16. oktober: Kafé på boklansering på kulturhuset 
 
 



Vedlegg 1   

KvinnerUT: 

• Tidligere deltakere får informasjon og invitasjon til arrangementer 
i regi av Grytten bkl. 

• Rapport om prosjektet det var søkt midler til i 2017/2018 er sendt inn. 
 

Bygda i bevegelse: 

• Felles turer i nærområdet en formiddag og en kveld hver uke, vår og høst. 

• Det er gjennomført ca. 10 "Stikk ut" turer i perioden mai – september.  

• Deltakerantallet på turene har vært mellom 2 og 7 personer. 
 

Norsk tradisjonsmat: 

• Laget har arrangert Tradisjonsmatskolen, ett arrangement for medlemmer og ett 

åpent arrangement. Det er mottatt støtte fra NBK til dette arbeidet og rapport er 

sendt inn. 

• Laget har i samarbeid med bygdekvinnelaga i Rauma og Åndalsnes Avis bidratt til å 

spre oppskrifter og historier om tradisjonsmat gjennom flere artikler i lokalavisa. 

• Laget har promotert bruken av bygg på åpne møter.  

• Leserbrev til Åndalsnes Avis 15. oktober 2019 i forbindelse med FN sin internasjonale 

bygdekvinnedag 15. oktober i samarbeid med bygdekvinnelaga i Rauma. 

 

7 medlemmer har brukt fruktpressa 

Symaskin??? 

 

Bidrag til utgivelse av boka ‘Folk og fjell i Romsdalen’ 

Gave til hjelpefondet og ACWW. 

Laget har søkt, og mottatt midler til Tradisjonsmatskolen. Rapport er sendt inn. 

Laget har søkt, og mottatt momskompensasjon. 

 

Kommunikasjon:  

Laget bruker nettside og Facebook som informasjonskanal i tillegg til sms. 

Det er sendt ut årsplan og lagsinfo på e-post i tillegg til publisering på nettsiden til laget, 

https://bygdekvinnelaget.no/lokallag/grytten-bygdekvinnelag. Endringer annonseres via 

sms. Arrangementene blir varslet med sms til medlemmer og interesserte ikke-medlemmer. 

Åpne arrangementer publiseres i tillegg på Facebook. 

Nettsiden har informasjon om laget, årsplan og noen artikler om lagets arrangementer. 

Facebook-gruppen gir informasjon om årsplan og lagets aktivitet til medlemmer og ikke-

medlemmer. Åpne arrangementer annonseres i lokalavisa. 

 

 

 

Jane Malmedal Edvardsen      Guri Næss Krohn  

 

 

 

Linda Haukås   Mona Aalstad    Hilde Mjelva

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


Vedlegg 2   

    

    

Grytten bygdekvinnelag - Regnskapsoversikt 2019 

    

 2019 2018  
Driftsinntekter    

Arr/ møter 22941,81 42179,84  
Drift 8786,12 1878,00  
Renter 111,00 152,00  
Kontingent 0,00 0,00  

    

sum inntekter 31838,93 44209,84  

    

    

Driftsutgifter    

Arr / møter 16560,21 24360,12  
Drift 14242,00 19064,50  
Renter, gebyr 105,00 220,50  
Kontingent 3670,00 17010,00  

    

sum utgifter 34577,21 60655,12  

    

Årsresultat -2738,28    

    

    

Beholdning 30.10.18  62910,34  
Beholdning 30.10.19 60172,30   

    

    

Åndalsnes 30.10.19  Mona Aalstad, Kasserer   

    

    

 

 


