HOLLA BYGDEKVINNELAG
holdt sitt årsmøte på Søve vidregående skole onsdag den 18. oktober 2017 kl. 19.00
Det møtte 41 medlemmer.
Leder Åshild Y. Pershaug åpnet møtet med å ønske alle hjertelig velkommen til møtet
og vi startet med å synge Vandringsvise.
Vanlige årsmøtesaker ble behandlet.
Sekretær leste styrets årsberetning for 2017.
Det er avholdt 9 medlemsmøter med eget program på alle møter . I tillegg kommer
årsmøtet.
Laget har hatt kafe på senteret før jul i fjor, vi har hatt stand på minidyrskuen på Søve
og vært med ved dyrskuen i Seljord, deltatt på skogdag, pyntet kirken til
høsttakkefesten og deltatt på arrangementer i forbindelse med kirkejubileet, både ved
tenning av lyset på kirkeruinene og kirkekaffe etter festgudstjenesten.
Laget har nå 59 medlemmer.
Kasserer la fram lagets årsregnskap og budsjett for neste år. Regnskapet viser et
underskudd for inneværende år og dette skyldes 2 forhold. Laget har gitt gave på
10.000 kr til lyssetting av Holla kirkeruin og 3 av lagets medlemmer har vært på
konferanse i Bergen. Disse postene var ikke budsjettert.
Gunhild Ringsevjen delte ut årets begeistRing som gikk til Juliane Kåsene for hennes
engasjement gjennom mange år i korpsmusikken og Røde Kors.(se egen omtale).
Så var det valg.
Valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt og det nye styret består av:
Leder: Anne Helene Langeland (ny)
Nestleder: Anne Mette Bøe (ny)
Kasserer: Gunhild Ringsevjen (gjenvalgt)
Sekretær: Bjørg Knutsen (ny)
styremedlem:Ragnhild Omtvedt (gjenvalg)
Styremedlem:Åshild Kolle Aasmundstad (ikke på valg)
Øvrige valg:
Vararepresentanter til styret:
Anne Lise Rinde, Jane Salte Hjelseth og Ågot Marie Haatveit.
Revisorer: Audhild Simonsen og Berit Rinde Juel (begge sitter 1 år til)
Valgkomite: Guro Haatveit Pettersen, Anette Dahlen, Anne Lise Enerhaugen og
Thora Betten.
Komite for BegeistRingen : Bjørg Knutsen, Gro Windsvoll Jøntvedt og Gerd Tamlag
Web redaktør : Berit Rinde Juel ( ikke på valg)

Anne Mette Bøe takket for tilliten å bli valgt til styret i Holla Bygdekvinnelag. Hun
er også nyvalgt medlem av fylkesstyret og fortalte om hvor spennende hun synes det
var å være med i dette styret og fortalte om arbeidet der. Hun oppfordret til å bruke
hjemmesidene. Videre om satsingsområde – kvinner Ut, litt om kontingenten og
Kvinnekonferansen Næring i mat på Kvitåvatn fjellstoge i november.
Nyvalgt leder Anne Helene Langeland takket for tilliten samtidig som hun takket
Åshild Y Pershaug for hennes mangeårige arbeide som leder i laget og overrakte flott
blomst. Åshild fikk velfortjent stående aplaus.
Gunhild Ringsevjen overrakte blomster til Karin Kabbe som laget sekretær i en
periode. Anette Dahlen for oppbevaring av lopper for laget og Anne Lise Enerhaugen
og Gro W Jøntvedt for deres arbeide med rydding og bortkjøring av lopper.
Det var tid for mat og deilig lapskaus fra Søves kjøkken ble servert med flatbrød til.
Videre nybakt kringle og kaffe.
Under måltidet ble det sendt rundt årer til kveldens utlodning.
I tillegg til egne gevinster hadde vi fått mange fine gevinster fra handelsstanden.
Som vanlig var det stor spenning under trekking av de flotte premeiene.
Det kom inn kr. 3.420,- på utlodningen.
Det ble også sendt rundt lister slik at medlemmene kunne komme med forslag til
kurs, turer og emner på medlemsmøtene til neste år.
Avslutningsvis sang vi «Kjerringa med staven»
Leder takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.
Sekr. (ref)

