Holla Bygdekvinnelags årsmøte ble avholdt i auditoriet på Nome v.g.sk. avd. Søve
Onsdag 14. oktober 2020 kl. 19.00
Leder Karin Kabbe ønsket hjertelig velkommen til møtet.
Det møtte 30 personer.
Møte startet med at vi sang «Hu hei kor er det vel friskt og lett oppå fjellet». Gunhild Ringsevjen leste
deretter et innlegg fra siste utgave av bladet Bygdekvinner, og avsluttet med diktet «Våg å være
ærlig» av Hans Olav Mørk.
Saksliste:
1. Godkjenning og innkalling av saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
2. Valg av møteleder.
Valgt ble leder Karin Kabbe.
3. Valg av referent.
Valgt ble sekretær Bjørg Knutsen.
4. Valg av medlem til å undertegne protokollen sammen med leder.
Valgt ble Åse Haugerud.
5. Behandling og godkjenning av årsmelding for 2020.
Sekretær Bjørg Knutsen leste styrets årsmelding for 2020. Den ble godkjent.
6. Behandling og godkjenning av regnskapet for 2020.
Det ble godkjent.
7. Budsjett for 2021.
Det ble godkjent med små endringer.
8. Behandling av saker framlagt av styret.
Styret ønsker å videreføre opprettingen av div. komiteer
a) Minidyrsku’n: Åshild Y. Pershaug og Ragnhild Omtvedt – ansvar for mat.
Anne-Lise Enerhaugen og Gro W. Jøntvedt – ansvar for lopper m.m.
Forslaget ble vedtatt.
b) Turgruppa: Åshild Y. Pershaug og Audhild Simonsen.
Forslaget ble vedtatt.
c) Turer i nærområdet: Signe Karin Torjusrød og Ragnhild Omtvedt.
Forslaget ble vedtatt.
d) «Kvinner UT»: Anne Mette Bøe, Aud Rui, Thora Betten, Inger Norendal og Wenche Rinde.
Forslaget ble vedtatt.
e) Møteplan og aktiviteter for 2021.
Forslag/innspill til temaer, kurs, turer og andre aktiviteter for neste driftsår.
Det ble lagt ut lister hvor medlemmene kunne skrive sine forslag på ovennevnte. Listene
vil bli behandlet av styret, og forslag vil bli lagt fram seinere i forbindelse med ny årsplan.
9. Innkomne saker.
Det var ingen innkomne saker.
10. BegeistRingen.
Som medlem av komiteen, leste Solbjørg Holter begrunnelsen til årets tildeling. Komiteen var
enstemmige om forslag til mottaker av prisen som i år veldig fortjent gikk til Gunhild
Ringsevjen. Hele begrunnelsen vedlegges protokollen.
11. Valg.
Valget ble ledet av Guro H. Pettersen.
Disse ble enstemmig valgt:
Leder:
Karin Kabbe
Nestleder:
Aud Kristin Rui

Sekretær:
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Styremedlemmer:
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Bjørg Knutsen
Åse Ringsevjen/Gunhild Ringsevjen
Ragnhild Omtvedt
Anne Lise Enerhaugen
1.Kirsten Marie Hansen
2.Anna Slaattedahl

Revisorer:

Audhild Simonsen
Berit Rinde Juel

Valgkomite:
Komite for Begeistringen:
Webredaktører:

Anna Slaattedahl, Tone Kjeldsen og Eli Melteig Kabbe
Solbjørg Holter, Tone Kjeldsen og Reidun Tufte
Guro Haatveit Pettersen og Signe Lill Roland

Etter at alle saker var behandlet, fikk Anne Mette Bøe ordet. Hun hadde hilsen til laget fra Ellen
Margrethe Garn, medlem av styret i Telemark Bygdekvinnelag. Mette informerte om div. saker som
TBK jobber med og hva Bygdekvinnelaget står for. Laga har heldigvis kommet seg greit igjennom
koronakrisa.
Hun opplyste om invitasjonen fra Vestfold Bygdekvinnelag og Telemark Bygdekvinnelag som er sendt
ut til medlemmene. Det er en samling kalt «Bygdekvinner på lading – Mat og Miljø», det foregår 12. –
13. februar 2021, og består av flere foredrag og foredragsholdere.
Mette minnet også om «Kvinner UT» strikkekafe som er på RIBO onsdag 21. oktober.
Karin overrakte blomster til kasserer Gunhild Ringsevjen og web-redaktør Berit Rinde Juel som begge
gikk ut av styret, og takket for arbeidet de har gjort i den tiden de har vært i styret.
Etter at årsmøtesakene var ferdig, flyttet vi inn i spisesalen hvor vi fikk servert deilig lapskaus,
hjemmebakt flatbrød, kaker og kaffe. Under kaffen ble loddene sendt rundt, og trekning foretatt rett
etter.
Vi avsluttet med å synge «Frå morgon tidleg til kvelden seint».

Karin opplyste om at temaet på møte 11. november er Beredskap. Fra Nome kommune kommer
Pål Vik og informerer.

Bjørg (ref)
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