Årsmøte i Hedmark Bygdekvinnelag 2016
Sak 1.

Åpning
Åpning ved Ingrid Vingelsgaard
Hun ønsket delegater og gjester velkommen. Spesielt velkommen til Tove Hoppestad
fra Norges Bygdekvinnelag og til våre æresmedlemmer Inger Eva Mæhlum og Eva
Hjelt.
Vi sang «Sang til Hedmark Bygdekvinnelag» og tente lys.
Deretter ble ordet gitt til møteleder Anne Lise Mellbye.
Lise Holland (leder i arrangementskomitèen) la fram noen praktiske opplysninger i
f.h.t nødutganger, garderoben, innkvartering mm.

Sak 2.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Møteleder orienterte om at man hadde forandret rekkefølgen på enkelte saker slik at
sak 5 og 6 bytter plass, sak 10 og sak 11 kommer foran sak 9.
Vedtak:
Godkjent med de endringer som ble gjort.

Sak 3.

Navneopprop
Karin Rugsveen foretok navneopprop.

Sak 4.

Valg av to stk til å skrive under protokollen.
Vedtak:
Liv Kari Andreassen, Eidskog bk og Inger Amb, Ringsaker bk.

Sak 6.

Valg av redaksjonskomitè
Vedtak:
Lars Opsahl, Hedmark bondelag. Gerd Janne S. Simensen,
Rendalen bkl, Kjersti Bergseng, Stange bkl.
Vara: Rønnaug Børresen, Brandval bkl.

Sak 5.

Tale/stemmerett
Møteleder orienterte om reglene for tale – og stemmerett.

Sak 7.

Leders tale
Leder Ingrid Vingelsgaard holdt leders tale.
Legges ved protokollen.

Sak 8.

Årsmelding
Leder Ingrid Vingelsgaard og nestleder Kari Skjønhaug gikk gjennom deler av
årsmeldinga.
Ingrid tok for seg medlemsutviklinga som er positiv i forhold til økning av registrerte

medlemmer, MEN dessverre nedgang i betalende medlemmer.
Vurdering av satsingsområdene våre.
Kommunikasjon og organisasjonsutvikling.
Matkultur.
Miljø og kvinneliv – kreftaksjonen, prosjekt Mosambique (hvor vi kan bli mer
aktive).
Arbeids -, nærings – og samfunnsliv.
Ingrid tok også for seg synlighet ved f.eks HBK-nytt, nettsida (som for tida er nede)
og Facebooksida. Positivt at flere lokallag har egne Facebooksider.
Fortsette kampanjen «Mitt søppel – mitt ansvar».
Kari tok for seg annonser ti årsmeldinga. Bra inntekter i år, men flere lag MÅ
engasjere seg ! Viktig at frister overholdes på grunn av trykkeriets frister.
«Bygda i bevegelse» - regner med at de fleste lag er godt i gang med dette.
Lavterskeltilbud – formidle sunn og enkel turmat.
Mosjon 52 – registreringskort -oppfordre til aktiv bruk og distribusjon av korta.
Jordvernalliansen – stiftelsesmøte i februar 2016. Dette er et samarbeid
med Hedmark bondelag.
Ingrid og Kari konkluderte med at vi er fornøyd med det meste, men vi kan
bli bedre !!
Kommentar til årsmeldinga:
Hanne Marit Amb: Roser leders tale. Viktig å få fram at alle har noe positivt å
tilføre et styre og sammen blir vi sterke. Viktig at alle kan få drive med det de er
god på. Foreslår fadderordning for å skaffe nye medlemmer/beholde de vi har.
«Krafttak mot kreft» - en kjempefin måte å være med og gjøre en god jobb på.
Vedtak:
Årsmelding vedtatt.

Sak 10.

Regnskap 2015.
Regnskap for 2015 ble opplest av Karin Rugsveen.
Årsresultat viser et overskudd på kr. 14.214,41.
Vedtak:
Godkjent.

Sak 11.

Innkomne saker.
A). Fra «Gullkorn»-komitèen og HBKs fylkesstyre.
«Gullkornet»s framtid. Fylkesstyrets Haldis M. Schjerpen la fram styrets ønsker og
forslag om å diskutere dette i årsmøtedebatten.
Forslag til vedtak: Saken tas opp under årsmøtedebatten. Innspillene herfra tas
med til fylkesstyret/årets «Gullkorn»komitè for konklusjon.
B). Kollektivtilbudet i Hedmark.
Leder Ingrid Vingelsgaard redegjorde for saken og ønsker innspill i årsmøtedebatten.

Sak 9.

Årsmøtedebatt.
Lars Opsahl åpna debatten med å si en del om «Jordvernalliansen». Det er 12
organisasjoner som samarbeider. Viktig å være synlig i media. «Kommer ikke media
til oss får vi komme til dem». Vi må sjøl skrive og sende inn. Han henviser også til
en artikkel i «Nationen» og leser størstedelen av den.
Innspill i debatten:
Nr. 18 – Liv Kari Andreassen: Har vært i «Gullkorn»komitèen i 4 år. Føler seg
heldig. Det er liten interesse fra lokallag i forhold til arbeid med og
utforming av bladet. Ikke så mye inntekter at det er noe å gå på i forhold til
evt godtgjørelse til komitèen. Kanskje bruke mer farger, men dett har jo
med kostnader å gjøre. Kanskje legge mer i «HBK»nytt og sløyfe
«Gullkornet» ?
Nr. 52 – Rigmor Tollan: Det bør være dekka utgifter til de som er i komitèen og
gjør en jobb. Legge ut bladet for salg i butikker. Spre informasjon om
bladet på f.eks bibliotek, skoler etc. Ha en «Gullkorn»-ansvarlig i fylkesstyret.
Nr. 44 – Inger Amb: «Gullkornet» - når det er så få som kjøper bladet og så mange
som jobber for å få det ut så blir det å holde folk for narr. Heller bruke tid
og krefter på å få opp att ei nettside.
Positivt med Facebookside. Prøve å komme oss inn på Instagram. Satse
mer på HBK-nytt.
Nr. 42 – Gerd Janne S.Simensen: HBK-nytt med «Gullkornet» til jul. Kan være
svært ok å få noe i papirformat.
Nr. 55 – Målfrid Øvergård: Har mottatt beskjed fra «Gullkorn»komitèen om at de
hadde stoff. Synes HBK-nytt med «Gullkornet» er en god idè.
Kollekttivtilbudet -går opp og ned. Bussene må i ale fall følge rutetabellen.
Dette bør det gjøres noe med.
Nr.14 – Hanne Marit Amb: «Gullkornet»s framtid – Positivt å legge det sammen
med HBK-nytt. Sette opp et tema for hvert år som lokallagene kan sende
inn stoff om.
Nr. 56 – Else Løken: Streng beskjed – Vi må ikke legge ned «Gullkornet»!!
Lokallaga må engasjere seg mer. Vi trenger dette bladet èn gang i året.
Nr.46 – Gerd Vasaasen: «Gullkornet» er et veldig fint blad. Ser at det har vært
lærerikt og OK å være i komitèen. Virker som det er god ånd for at
«Gullkornet» skal leve.
Ad. Kollektivtilbudet: Jobbe for å sikre planovergangene på Rørosbanen.
Få med dette som eget punkt i saken.
Nr. 70 – Anne Hauge: «Gullkornet» - kjøper blad tilsvarende halvparten av
medlemsmassa og deler på dem. Gi bladet som gave i stedet for blomster
til folk som skal ha en oppmerksomhet.
Viktig å få nye medlemmer i alle aldre. Positiv arena for våre nye landsmenn.
Nr .1 – Ingrid : Yngre medlemmer – viktig med fokus på alle aldersgrupper da
aldersspenn er veldig viktig for laget.
Nr. 42 – Gerd Janne S. Simensen: Idè i denne digitale verden – opplæring i
praksis på digitale ting på f.eks ledermøte, regionmøte etc.
Gode møter – eks 4 turer-4 årstider i samarbeid med Frivilligsentralen.
Nr. 14 – Hanne Marit Amb:Eksempel på gode møter - «Damenes aften» godt publisert. Mannekengoppvisning – litt musikkunderholdning.

Dekte til 100 personer – kom 110.
Nr. 70 – Anne Hauge: Jentekveld med tema (eks. Se min kjole). Mannfolk
utkledt som damer. Mannekengoppvisning med lokale manufakturer.
Nr. 52 – Rigmor Tollan: Arbeidsplanen – 3 av kolonnene kan penses inn på det
som truer landbruksnæringa. Rart at NBK/HBK «lukke øynene» for
trusselen. Henviser ti stort åpent møte 12/3-2016 der Marna Ramsøy
vil være til stede. Oppfordrer NBK/HBK til å ta opp og ta tak i dette !
Nr. 7 - Lars Opsahl: Ros til Ingrid for fin leders tale! Felles billettløsning finnes på
nett. Må se på arrangementet «Midt i matfatet» som en synliggjøring/
profilering – IKKE som en stor inntektskilde. Viktig at bk.laget engasjerer
seg i TTIP/TISA. Dette bør også NBK merke seg.
Nr. 1 – Ingrid Vingelsgaard: «Brannfakkel» Lars minte oss på (ad. Jordvern).
Oppfordrer til at delegatene snakker/diskuterer dette i pausa.
Nr. 35 – Merethe Grimsbo: I fht vellykka møter som laget har hatt: Vi hadde
«Dessertdag» med mange forskjellige «gamle» desserter. Kom rundt 100
personer og vi har utgitt et hefte «Dessertboka» i etterkant. Hadde også
en «Koftedag» med like stor deltakelse.
Vedtak:
Forslag til årsmøteuttalelse sendes redaksjonskomitèen.

Tove Hoppestad – styremedlem i Norges bygdekvinnelag
Takket for invitasjonen og presenterte seg sjøl. Hun syntes HBKs årsmelding
var hyggelig lesing med bl.a fokus på medlemsvekst. Hun snakka om
medlemsvekst nasjonalt og viktigheten av å være aktiv i NBK. SAMMEN ER
VI STERKE !!
Vi skal være stolte av de tradisjonene vi er med å viderefører. Husk på at det er vi,
som forbrukere, som sitter med makta. Vi skal ikke kalle oss sjøl «møteplagere»
om vi går på talerstolen og fremmer det vi brenner for/står for. Hun snakka òg om
måltidspartnerskap og søndagsåpne butikker. Ny likestillingsmelding fra
regjeringen behandles endelig i Stortinget 14.04 2016. Hun var innom internasjonalt
engasjement og verdenskongressen for bygdekvinner. Tilbud fra NBK i 2016 «Ville vekster» og «Bygda i bevegelse». Viktig at lokallagene kommer
med innspillfor at fylkeslag/NBK skal kunne vite behov/interesser. Årets lokallag 2015. Verving. Medlemsbladet «Bygdekvinner». Nettsida til NBK som ikke er
helt på plass. Pengebruk i organisasjonen. Godt innspill at det kan kjøres praktiske
kurs i databruk !
Første møtedag ble avsluttet med stor festmiddag i «Prøysenhuset» hvor vi fikk
servert nydelig mat. En hyggelig kveld med kulturelle innslag av høy kvalitet !
Aud Ragnhild Voll takket Anne Rustad for det gode arbeidet hun legger ned for
HBK. Anne fikk et dialektkrus, «Vangsokning» som takk.

Så var vi klar for dag to.
Ingrid ønska velkommen og takket for gårdagen.
Deretter sang vi sangen til HBKs 75.-års jubileum.

Sak 12.

Arbeidsplan 2016.
Aud Ragnhild Voll la fram arbeidsplan for 2016.
Hedmark bygdekvinnelags arbeidsplan bygger på NBKs formålsparagraf og
NBKs arbeidsplan. Den skal være et verktøy og motivasjon for videre innsats.
Vårt slagord: Bygdekvinnelaget – møteplass for aktive kvinner !

Kommunikasjon og organisasjonsutvikling:
Hovedmål: Øke medlemstallet vårt til 1300. Beholde våre lokalag og starte 1 nytt i 2016.
Gi ut HBK – nytt til alle medlemmer to ganger årlig.
Oppdatere medlemsregisteret med nye postadresser og e-post adresser.
Gi ut «Gullkornet». Markedsføre det mer blant medlemmer og potensielle kjøpere.
Bruke HBKs nettside og facebookside aktivt og oppmuntre til å bruke data som
arbeids – og kommunikasjonsverktøy.
Gjennomførerepresentasjonsoppgaver i egen og tilsluttede organisasjoner.
Bistå og støtte lokallaga ved behov.
Utfordre og oppmuntre hverandre til å ta tillitsverv i bygdekvinnelaget.
Kommentarer til arbeidsplanen:
Nr. 14 – Hanne Marit Amb: Bør ikke være nødvendig å vurdere om vi skal delta
på matmessa. Bør være en selvfølge ! Endringsforslag (skriftlig):
Fjerne «vurdere».
Nr. 4 - Karin Rugsveen: Vi må få inn «Bygdestreif» på arbeidsplanen.
Forslag levert skriftlig.
Nr. 21- Gro Medlien: Arrangere noe SAMMEN med barn/ungdom.
Endringsforslag: «Samarbeide med barne-og ungdomsorganisasjoner».
Nr. 8 - Gjermund Ruud Skjeseth: Hovedfokuset må være å beholde de laga alt
eksisterer. Oppstartfase må være mot nye lokallag. Det har BU hatt økning
på.
Nr. 1 - Ingrid Vingelsgaard: Henviser til Hus utfordring fra 2015 om å være mer
offensiv i f.h.t å få nye lag.
Vet at HBU klarer seg bra sjøl, men vi vil prøve å være behjelpelig med
oppstart av nye BU-lag på lokalplan.
Nr. 7 - Lars Opsahl: Oppfordrer bk-lagene til samarbeid med de lokale bondelaga. Gir større potensiale for større deltakelse.
Vårens jordbruksforhandlinger: Hvis det blir brudd oppfordres bk.laga
til å delta.
Nr. 27 – Bjørg Inger Ryalen: TISA/TTIP – glad for at noen orker å engasjere seg
i slike spørsmål og samarbeid med andre.
Kollektivtransporten – spørsmålet i resolusjonsforslaget vårt har vært oppe
på møte på Tynset.

Nr. 2 - Kari Skjønhaug: Fortsette med «Høstsprell».
Forslag: Få med dette under «Hovedmål» på årsplana.
Nr. 59 – Margit Wang: Oppfordre medlemmene våre til å delta på oppysningsmøter om TTIP/TISA.
Ønsker å vite litt om Mosambique-prosjektet.
Bør ha med noe på arbeidsplana om lokalt engasjement i f.h.t
innvandrerkvinner.
Nr.1 - Ingrid Vingelsgaard: Oppsummering - 4 endringsforslag:
Skrive inn «Høstsprell» under kulepunkt 1.
Fokus på utemat – oppfordre til samarbeid med barne – og ungdomsorg.
Fjerne «vurdere» i forbindelse med «Midt i matfatet» i september.
Oppfordre lokallag til å gjennomføre «Bygdestreif»i samarbeid med HBK.
Vedtak: Arbeidsplan for HBK 2016 vedtas med innkomne
endringer/tilføyelser.

Sak 15.

Budsjett 2016
Karin Rugsveen la fram styrets budsjettforslag.
Nr. 8 - Gjermund R. Skjeseth: Legge på kontingenten i f.h.t det antall medlemmer
vi har som mål i arbeidsplan.
Nr. 44 – Inger Amb: Vi har en diskusjon om vi skal ha «Gullkornet» eller ikke.
Når budsjettet nå er vedtatt har vi også vurdert å fortsatt ha «Gullkornet».
Nr. 1 - Ingrid Vingelsgaard: Diskusjonen i går oversendes HBK-styret og
«Gullkorn»komitèen for endelig avgjørelse.
Tove Hoppestad: Et budsjett skal det ALDRI være noe vedtak på. Det er kun en
orientering.
Nr. 1 – Ingrid Vingelsgaard: Kommentar til budsjettet:
Styret går inn for at vi beholder budsjettet i f.h.t «Gullkornet» slik det
foreligger. Viser det seg at «Gullkornet» blir en del av HBK-nytt har
styret et ansvar for å dekke evt utgifter.
«Midt i matfatet» - vedtatt at vi skal delta her, men dette er ikke innlagt i
budsjettet.
Forslag: Styret gis fullmakt til å justere budsjettet i henhold til ovennevnte.

Sak 16.

Årsmøteforedrag v/ Terje Krogstad
Terje Krogstad presenterte seg sjøl. Han er lensmann i Ringsaker.
Han tok for seg Nærpolitimodellen – ny organisering av tjenesten. Vi har pr nå
7 driftsenheter i Hedmark. Dette vil i løpet av sommeren 2016 reduseres til 4 – 5.
Han snakka om samlokalisering brann/politi. Om flyktningesituasjonen og hva
bl.a politiet kan bidra med der. Og om offentlig trusselvurdering.
Sunt å være skeptisk i enkelte tilfeller.
Politiet har nå alltid våpen med seg i bilene.

Sak 6 – fortsettelse:

Lars Opsahl la fram forslag til årsmøteuttalelse.
Nr. 56 – Målfrid Øvergård: Viktig at bussen går når det står i rutetabellen.
Nr. 7 – Lars Opsahl: Vet dere hvorfor bussen ikke harmonerer med rutetabellen ?
Vi skal klare å flette inn noe om dette i uttalelsen. Evt at Trysil lager en
egen sak på dette fra Trysil bk.lag.
Vedtak: Siste redigerte forslag fra redaksjonskomitèen vedtatt.
Legges ved protokollen.

Sak 13 A

Godtgjørelse til styret, utvalg, valgnemder og revisorer
Hilde Lise Borud og Helene Smedstuen Lund orienterte om jobben som
valgkomitèen har gjort.
Fast godtgjørelse for styremedlemmer:
Leder: Kr 20.000,- pr år – uendret.
Øvrige styremedlemmer: Kr 2000,- pr år – uendret.
Vedtak.
Godkjent.
Møtegodtgjørelse:
Leder, nestleder og styremedlemmer: Kr 1000,- pr år – uendret.
AU-, leder- og årsmøte, samt årsmøte HB og HBU Kr 1000,- - uendret
Vedtak:
Godkjent.
Godtgjørelse for telefon/kontorrekvisita:
Leder, nestleder og styremedlemmer: Kr 1000, - pr pers pr år – uendret.
Vedtak:
Godkjent.
Revisorer:
Kr. 1000, - pr møte – uendret.
Vedtak:
Godkjent.
Valgkomitèmedlemmer:
Kr. 1000, - pr møte – uendret.
Vedtak:
Godkjent.

Sak 13B

Kjøregodtgjørelse
Valgkomitèens forslag til vedtak:
Bruk av egen bil – pr km: Statens satser (p t kr 4,10 pr km)
Passasjertillegg:
Statens satser (p t kr 1,- pr km pr passasjer)
Vedtak:

Godkjent.

Sak 14

Fastsettelse av kontingent for 2017
Valgkomitèens forslag til vedtak:
Kontingent for HBK for 2017: Kr 125,- - uendret.
Vedtak:
Godkjent.

Sak 17

Valg i følge vedtekter
Kari Skjønhaug hadde nytt opprop – 61 stemmeberettigede.
Valgkomitèens forslag:
1. Leder for 1 år
Sigrid Holmen, Hof Vestre bk.lag, ny
Vedtak:
Valgt med 57 stemmer. 4 blanke.
2. Styremedlemmer for 2 år:
Ringsaker:
Haldis M. Schjerpen, Fagernes bk.lag, gjenvalg
Sør – fylket:
Monica Hagren, Odal bk.lag, ny
Vedtak:

Valgt ved akklamasjon.

Ikke på valg:
Nord – Østerdal:
Sør – fylket:
Nord – Øasterdal:

Karin Rugsveen, Rendalen bk.lag, valgt 2015
Kathe Yvonne Seigerud, Odal bk.lag, valgt 2015
Aud Ragnhild Voll, Nedre Folldal bk.lag,gj.v.2015

3. Nestleder for 1 år:
Aud Ragnhild Voll, Nedre Folldal bk.lag, ny
Vedtak:
Valgt med 59 stemmer. 2 blanke.

4. 3 vararepresentanter for 1 år:
1. Midt-Hedmark: Ragnhild D. Emilsen, Åmot, gjenvalg
2. Midt-Hedmark: Gry Hjermstad Eggen, Heradsbygd, gjenvalg
3. Sør-fylket:
Rønnaug Børresen, Brandval, ny
Revisorer for 1 år:
Ellen Beate strand, Hof Østre, gjenvalg
Kjersti Narum, Romedal, gjenvalg
Vara: Lise Bjugstad, Brøttum, gjenvalg
Vara: Hanne Marit Amb, Brøttum, gjenvalg

6. Komitè for «Gullkornet»:
Kjersti Narum, Romedal bk.lag, ikke på valg
Brit Vingelsgaard Ryen, Vingelen bk.lag, ny 2 år
Gerd Skiaker Stenberg, Romedal bk.lag, ny 2 år
7. EU – utvalg:
Leder: Haldis M. Schjerpen, Fagernes bk.lag, gjenvalgt
Rønnaug Børresen, Brandval bk.lag, gjenvalg
Astrid Liberg, Heradsbygd bk.lag, ikke på valg

8. Møteleder for årsmøtet 2017:
Laila Wang-Bjerke, Hof Østre bk.lag
Vara: Inger Haug, Odal bk.lag

Valgkomitè 2017:
Ringsaker:
Helene S. Lund, Brøttum bk., ikke på valg
Vara:
Kari Ensby Teslo, Ringsaker bk., ikke på valg
Midt -Hedmark: Hilde Lise Borud, Vang bk., ikke på valg
Vara:
Torill Glad-Iversen, Romedal bk., ikke på valg
Nord-Østerdal:
Synøve Eithun Øien, Nedre Folldal bk., ny 2 år
Vara:
Sidsel Holm, Os bk., gjenvalg 2 år
Sør-fylket:
Anne E. Aandstad, Hof Østre bk., gjenvalg 2 år
Vara:
Anne Lise Skoglund, Hof Østre bk., ny 2 år

Sak 18:

Orientering
Ingrid Vingelsgaard:
-Anbefaler samling av det gamle og det nye styret.
-Årets lokallag : frist med begrunnelse sendes HBK innen 1/4-2016.
-Frist med anbefaling fra HBK til NBK 1/5-2016.
- Jury er styret i NBK.
-Guida tur i forbindelse med «Bygda i bevegelse».
Sigrid Henjum blir med på 2 turer i Jotunheimen.
- Bondelaget.no Her går vi inn for å finne opplysninger/kortversjonen av fakta om
TTIP/TISA.
Ingrid takket Anne Lise Mellbye med en blomsterdekorasjon for godt gjennomført jobb.
Møteleder Anne Lise Mellbye takket for seg bl.a ved å be delegatene få fram at sammen
blir vi bedre !!
Eidskog bk.lag v/Liv Kari Andreassen og Helle Ellinor Langrekke ønsket velkommen
årsmøte i Eidskog 2017. De ønsket velkommen til Børlis rike med et dikt av Hans Børli.
Ingrid takket Tove Hoppestad for at ho kom og var sammen med oss begge dagene
og for informasjonen ho kom med.
Karin takket Ingrid og Kari for utrulig godt samarbeid og vel utført arbeid for HBK.
De fikk hver sin påskebrikke i patchwork med gryteklut og lys til.
Kari takket for tiden i HBK. Ho syntes det hadde vært spennende og lærerikt.
Oppfordret andre til å ikke si nei om de blir oppringt av valgkomitèen og blir
spurt om å ta på seg verv.
Ingrid takket for seg. Henviste til samholdet mellom generasjonene som artig og
lærerikt. Når en sitter sammen i et styre kommer en tett innpå hverandre. Ho synes
det er litt trist å gi seg, men sier ho har tatt et valg. Oppfordret til å ta utfordringa
når en blir spurt om å ta på seg verv.
Trekning av de mange flotte gevinstene. Kom inn 7000,- kr på lotteriet.

Nr.47 Anne Line Rasch hadde et spørsmål til slutt: Hva er «Bygdestreif»?
Ingrid svarte på dette. Ho fortalte om utspring og form. «Bygdestreif» er et
utspring fra «Sterke stemmer» som ble arrangert i Brumunddal i 2013.
Navnet «Bygdestreif» ble valgt etter inspirasjon fra Hordaland som har
«Bygdekvinnestreif». Ikke helt sikker på om «Bygdestreif» har funnet sin endelige
form, men noen kriterier foreligger. Ingrid håper det kan fortsette i en eller annen
form. Arrangementet må tilpasses arrangørlaget/lagene.
Anne Lise Mellbye ga tips om at det er lurt å finne eksisterende «ting» som
arrangementet kan hektes på.
Ingrid takket arrangørlaget for strålende utført jobb! Et positivt lag å samarbeide
med. Blomsterbukett ble overrakt til leder av arrangementskomitèen.
Arrangørlaget ved Lise takket for et koselig møte.

Ringsaker, 11.mars 2016

_____________________________
Liv Kari I. Andreassen

___________________________
Inger Amb

