Holla Bygdekvinnelags årsmøte ble avholdt i kantina på Nome v.g.sk. avd. Søve
Onsdag 16 oktober 2019 kl. 19.00
Leder Anne Helene Langeland ønsket hjertelig velkommen til møtet.
Det møtte 37 personer.
Møte startet med at vi sang «Jeg er havren», deretter leste Gunhild Ringsevjen et dikt av Inger
Hagerup. Mottaker av Begeistringen skulle videre på sangøvelse, derfor ble denne saken
framskyndet. Etter overrekkelsen, overtok nestleder Mette Bøe, som ledet møte, og tok fatt på
sakslista.
Saksliste:
1. Godkjenning og innkalling av saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
2. Valg av møteleder.
Valgt ble nestleder Mette Bøe.
3. Valg av referent.
Valgt ble sekretær Bjørg Knutsen.
4. Valg av medlem til å undertegne protokollen sammen med leder.
Valgt ble Bjørg Nagelhus.
5. Behandling og godkjenning av årsmelding for 2019.
Sekretær Bjørg Knutsen leste styrets årsmelding for 2019. Den ble godkjent.
6. Behandling og godkjenning av regnskapet for 2019.
Det ble godkjent etter litt diskusjon om hvorvidt beløpet til annonsering i Kanalen skal
opprettholdes. Det var etter hvert enighet om at det er en fin måte å vise befolkningen hva vi
driver med i laget, kanskje en måte å få nye medlemmer på.
7. Budsjett for 2020.
Kasserer la fram forslag til budsjett for 2020. Det ble godkjent. Det er også i år budsjettert
med et underskudd, kr. 6.600. Det ble avklart i 2018 med NBK, at det er lov til å budsjettere
med underskudd så lenge det er penger på konto.
8. Behandling av saker framlagt av styret.
a) Styret ønsker å videreføre oppretting av div. komiteer for 2020.
Minidyrku’n:
Åshild Pershaug og Ragnhild Omtvedt har ansvaret for mat. Gro W. Jøntvedt og Anne Lise
Enerhaugen har ansvaret for lopper m.m. Liste sendes rundt så andre kan skrive seg på.
Forslaget ble vedtatt.
Sommerfestgruppa:
Styret foreslår at Anna Slaattedahl og Åse Ringsevjen er ansvarlige. Liste sendes rundt for
at andre som har lyst kan skrive seg på lista.
Forslaget ble vedtatt.
Turgruppa:
Åshild Y. Pershaug og Audhild Simonsen jobber sammen om turer – buss og overnatting.
Signe Karin Torjusrød setter opp 4-5 gåturer i nærmiljøet.
Forslaget ble vedtatt.
b) Møteplan og aktiviteter for 2020.
Forslag/innspill til temaer, kurs, turer og andre aktiviteter for neste driftsår.
Det ble lagt ut lister hvor medlemmene kunne skrive sine forslag til ovennevnte. Listene
vil bli behandlet av styret, og forslag vil bli lagt fram seinere i forb. med ny årsplan.
c) Styret foreslår å gi gave til Frelsesarmeen på kr.5.000.
Forslaget ble vedtatt.

Styret foreslår å opprettholde dugnadsinnsats hos Røde Kors. Kvinnetreff er det fint om
vi kan være med på, og at vi kan stille ved spesielle behov/forspørsel.
Forslaget ble vedtatt.
9.
Innkomne saker.
Mette refererte til lokallagssending høsten 2019 fra NBK med div info/temaer som bl.a.:
Medlemskontingent for 2020.
Landsmøte i Bergen 5. – 6. juni 2020.
Kvinner UT – mestring og kompetanse.
Tradisjonsmatskolen.
Guatemala.
Verve kampanje.
Levende bygder – snu flyttestrømmen.
Bygdekvinnelagets etiske kjøreregler.
10. Begeistringen.
Gerd H. Tamlag som medlem av komiteen, leste begrunnelsen til årets tildeling. Komiteen var
enstemmige om forslag til mottaker av prisen som i år veldig fortjent gikk til Torgeir Hegland.
Hele begrunnelsen vedlegges protokollen.
11. Valg.
Valget ble ledet av Thora Betten.

Valgkomiteens forslag til styre for 2020
Leder:

Karin Kabbe

velges for 1 år, sitter ut 2020

Nestleder:

Aud Kristin Rui

velges for 2 år, sitter ut 2021

Kasserer:

Gunhild Ringsevjen

gjenvelges for 1 år, sitter ut 2020

Sekretær:

Bjørg Knutsen

gjenvelges for 2 år, sitter ut 2021

Styremedlemmer:
Ragnhild Omtvedt

gjenvelges for 2 år, sitter ut 2021,

Anne Lise Enerhaugen

ikke på valg, sitter ut 2020

Vararepresentanter:
1
Kirsten Marie Hansen
gjenvelges for 1 år, sitter ut 2020
2
Anna Slaattedahl
velges for 1 år, sitter ut 2020
(1. vararepresentant møter fast på styremøtene)
Utsending til årsmøte i TBK:

3 fra styret

Utsending til styret i Holla bondelag:

1 fra styret

Utsending til samrådingsmøtet:

styret velger

Repr. Til TBK`s valgnemnd:

styret velger

Revisorer:
Audhild Simonsen

gjenvelges for 2 år, sitter ut 2021

Berit Juel

gjenvelges for 2 å, sitter ut 2021

Valgkomite:
Guro Haatveit Pettersen, Anna Slaattedahl, Åshild Ytterbøe Pershaug (Første navn går ut etter 1 år og ny velges)

Komite for Begeistringen:
Gerd Helene Tamlag, Solbjørg Holter, Tone Kjeldsen (Første navn går ut etter 1 år og ny velges)

Webredaktør:
Berit Rinde Juel

gjenvelges for 1 år, sitter ut 2020

Guro Haatveit Pettersen

velges for 2 år, sitter ut 2021

Valgkomiteen foreslår at webredaktør får innkalling og rett til å møte på styremøter

Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent.
######################
Selve årsmøte ble holdt i auditoriet, dette var veldig vellykket så vi forsetter nok med det. Etter at
årsmøtesaken var ferdig, flyttet vi inn i spisesalen hvor det var bespisning. Helle hadde laget deilig
lapskaus og hjemmebakt flatbrød. Etterpå var det nydelig bløtkake og kaffe. Under kaffen ble
loddene sendt rundt, og trekning foretatt rett etter. Det kom forslag om å gi pengene fra loddsalget
til årets innsamlingsaksjon CARE. Det ble enstemmig vedtatt. Loddsalget innbrakte kr. 2.800.
Gunhild overrakte blomster til leder Anne Helene Langeland og nestleder Mette Bøe som begge gikk
ut av styret, og takket for arbeidet de har gjort i den tiden de har vært i styret.
Vi avsluttet med å synge «de nære ting»

Bjørg (ref)

---------------------------------Anne Helene Langeland

-------------------------Bjørg Nagelhus

