
VIVESTAD BYGDEKVINNELAG 

Årsmøte i Vivestad bygdekvinnelag 26. oktober 2017. 

Sted: Bygdestua, Sagatun 

Vertinne: Karin Irene Fevang 

Leder Ambjørg Akerholt kunne ønske 16 damer velkommen til årsmøtet. Leder 

henviste til utdelt saksliste. 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen enst godkjent 

2. Valg av møteleder. 

Ambjørg Akerholt enst valgt som møteleder 

3. Valg av møtereferent 

Margot L. Krøglid enst valgt som møtereferent 

4. Valg av person til å underskrive protokoll sammen med leder 

Hildur Ektvedt enst valgt til å underskrive protokollen sammen med leder. 

5. Årsmelding 

Sekretær Margot L Krøglid la fram årsmeldingen. Årsmeldingen enstemmig 

godkjent 

6. Regnskap 

Kasserer Nina Kjærås redegjorde for enkelte poster i regnskapet. Regnskapet 

er revidert og funnet i orden av revisor. Regnskapet enst godkjent. 

7. Valg: 

Valgkomiteen har bestått av følgende: Anne Kathrine Munkejord, Olaug 

Haugan og Brith Skjeggestad. Brith Skjeggestad redegjorde for valget og la 

fram følgende forslag fra valgkomiteen: 

 

Leder velges for 1 år:  

Forslag: Ambjørg Akerholt.  Valg av leder enstemmig vedtatt 

 

Styremedlemmer: 

Karin Rustad - enst gjenvalgt 

Nina Kjærås – enst gjenvalgt 

Margot L. Krøglid – gjenstående 

Brith Skjeggestad - gjenstående 

Styret konstituerer seg selv. 

 

Varamedlemmer: 

1. Grete Vallumrød – enst gjenvalgt 

2. Bente Johansen – gjenstående 

3. Jorun Gravdal Martinsen – gjenstående 

 
Festkomite: 
Lise Synøve Hynne – gjenstående 



Anne Karin Evju – gjenstående 
Helga Berntsen enst gjenvalgt 

 
Valgkomite: 
Anne Kathrine Munkejord (gjenvalgt), Olaug Haugan (gjenstående) og 1 repr. 
fra styret.  
 
Revisor: 
Vidar Vallumrød enst. gjenvalgt 
 
Valg av representanter til Vestfold bygdekvinnelags årsmøte.  
Leder og 1 representant fra styret velges til å representere Vivestad 

bygdekvinnelag på årsmøte i Vestfold bygdekvinnelag. Styret fikk fullmakt til å 

oppnevne 1 representant når tidspunkt og sted for årsmøte er avklart.  

 
Leder Ambjørg Akerholt refererte følgende innkommet sak til årsmøte: 
 
Wenche Mathisen hadde sendt inn følgende sak: 
«Jeg vil gjerne foreslå at vi bruker bygdestua på Sagatun til alle medlemsmøtene 
våre, medlemmene som er satt opp som vertskap kan rigge i stand der.» 
 
Saken ble behandlet i styremøte 25.10.17 og styret fattet slikt enstemmig vedtak: 
«Styret er i utgangspunktet positiv til å ha medlemsmøter i bygdestua på Sagatun, 
men vi mener at det må være opp til den enkelte hvor de vil ha møtene – enten 
hjemme i egen stue eller i bygdestua. De som ønsker å ha møtet på bygdestua må 
melde fra til styret, da det bare er lag og foreninger som kan låne bygdestua gratis.» 
 
Årsmøtet ga tilslutning til styrets vedtak. 

 
Leder Ambjørg Akerholt informerte om at styret ønsker forslag til temaer til neste års 
medlemsmøter. Det kom inn noen forslag som styret tar med seg videre når neste 
års møteplan skal settes opp.  
 
Loddsalg: Loddsalget innbrakte kr 900,-. 
 
Leder takket Karin som vertinne for årsmøtet og for nydelig servering. 
  
 
 
-----------------------------------------                                     ----------------------------------------- 
Ambjørg Akerholt       Hildur Ektvedt 
 
 
Margot L. Krøglid, referent. 
 
 

 

 


