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Ringsaker Bygdekvinnelag

ÅRSMØTE RINGSAKER BYGDEKVINNELAG – 2018
på Fugleseng Nordre
onsdag 24. oktober kl. 18.30
Kl. 18.30: Velkommen til årsmøte
Årsmøte med tradisjonelle årsmøtesaker og valg.
Bevertning
Lagets fremtid
– hva ønsker medlemmene av aktiviteter i 2019?
Åpen diskusjon.

Årsmøte – framdrift

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 medlemmer som kan skrive under protokollen
sammen med leder
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Vevstua -årsmelding og regnskap
7. Kontingent
8. Innkomne saker – nytt internasjonalt prosjekt i NBK.
Skal vi bevilge penger til Guatemala?
9. Valg

Aktive kvinner for levende bygder!
RINGSAKER BYGDEKVINNELAG

ÅRSMELDING 2017/18
Styret har bestått av:
Leder:
Inger Amb
Nestleder:
Reidun S. Hauger
Kasserer:
Jorunn Waldal
Sekretær: Bente Haugom
Styremedlem: Else Gudbrandsen
Varakvinner:
1. Grethe Slotnæs
2. Ada Koller Hagness
3. Helena Frogner
Varamedlemmene har vært brukt aktivt
gjennom hele året.

Vevstuekomité:
Leder: Wibeke Waaler
Jorunn Waldal
Reidun S. Hauger
Tuntreet:
Redaktør: Lise Holland
Sanna Røhr
Helene Bakke Oudenstad

Revisorer:
Inger Elise Opheim, død
Eva Krogvig
Valgkomité:
Leder: Lisbeth Thørud Mork
Kari Ensby Teslo
Anbjørg Windju
Vara: Ragnhild Maja Wold

Grendekvinner:
Fredheim:
Helena Frogner
Jølstad:
Helene B. Oudenstad
Kilde/Norheim:
Marit Stubhaug Takle
Saugstad/Skarpsno/Solheim:
Inger Elise Opheim,
død
Godtgjøring til styret:
Leder:
4000 kr
Nestleder:
2000 kr
Sekretær:
2000 kr
Kasserer:
2000 kr
Styremedlem: 2000 kr
Varamedlem:1000 kr
Kontingent: 675 kr (NBK 550 kr og HBK 125 kr)
Antall medlemmer i RBK: 57 stk.

Styremøter: 8
Saker til behandling: 38

ÅRET 2018
Ringsaker Bygdekvinnelag ønsker å framstå som et moderne og
attraktivt lag. En møteplass uansett alder, livsfase og bakgrunn.
Norges Bygdekvinnelag har en målsetting om at lokallagene skal være
rause, inkluderende og imøtekommende med alle. Vi skal være en positiv
motor for å bygge nettverk i bygd og by. Året har derfor vært viet
prosjektet «KvinnerUT» som vi valgte å gå inn i etter at vi fikk stor
inspirasjon av fjorårets årsmøtegjest Sosan Mollestad. Hun er
prosjektleder i NBK. Som prosjekt lag må vi arrangerer 4 ulike treffpunkt
gjennom året. Vi har også hatt tett kontakt og et flott samarbeid med Røde
Kors og Frivilligsentralen / Buketten ikke minst siden de har gode
kontakter med innvandrerkvinner som er en viktig målgruppe for
prosjektet sammen med alle kvinner som trenger et nettverk.
Vi jobbet med prosjektet gjennom vinteren og startet på Bætan den 14.
mai med oppdeling av parseller på formiddagen og klart for innrykk på
ettermiddagen. Mange folk kom og det var stor aktivitet med såing,
planting og oppmerking. Ingen var redde for å brette opp ermene og ta
tak. Det var ikke mange instruksjoner de trengte og mange hadde en
uvanlig måte og lage såbed på hvor de fjernet jorda og laget «basseng».
Vi fikk også flotte tomat og agurk planter til fellesarealet fra Fremstad.
Sommeren skred fram med sol og varme og alt vokste og grodde helt
utrolig. Det gikk ikke lenge før den første salaten og de første reddikene
så dagens lys. Etterpå har det gått slag i slag helt til kun de tapreste
solsikkene stod igjen på åkeren. Plantene har fått vann – 2- 3 ganger pr.
uke og tilslutt røynet det på vannet i bekken også. Vi har nok reddet de
fleste grønnsakene, men blomsterenga fikk det tøft og den ble ikke så fin
som vi hadde håpet på.
Viktigst av alt har vært alle koselige stundene vi har hatt hver onsdag.
Først arbeid på parsellen og som avslutning – hyggelig kaffeselskap. Her

har vært mange smaker fra feltene både som smaksprøver, pynt på skiva,
salat og ferske poteter med smør og pultost. Det har vært mange som har
deltatt på det sosiale uten å ha vært aktive parselleiere. Vi har feiret
bursdager, bryllupsdag og hatt mange koselige prater over kaffekoppen.
Alle har bidratt med «noe» - som f.eks. kaker, bær, frukt og kamillete med
masse sukker. De som ikke har hatt parsell har vært med på det sosiale og
jeg tror alle som har vært med har følt en stor glede ved dette treffstedet.
Ikke minst avslutningen den 22.august med besøk av vår kjære biskop
Solveig Fiske, varaordfører Borgedal og gjenvisitt av prosjektleder fra
NBK Sosan Mollestad – det ble en skikkelig markering når hele 75 stk.
deltok
Et stort engasjement i et prosjekt har gjort arbeidsåret preget av dette sjøl
om vi også har hatt andre aktiviteter. De erfaringene vi har med årets noe
prosjektrettede aktivitet gjør at vi tenker annerledes for neste år. Vi ønsker
fortsatt at laget skal ha aktiviteter og tilbud hvor alle kan finne noe de
trives med og arenaer hvor det er godt og møtes.
Takk for alle bidrag gjennom året som gjør Ringsaker Bygdekvinnelag til
et aktivt, hyggelig og raust fellesskap.

Felles arrangement med andre

Innlandsmarkedet i Moelv 24.-25.august
Ringsaker bygdekvinnelag er med i hovedkomiteen og deltar aktivt på
Innlandsmarkedet. Årets tema var SKOG. Det var fullt kjør på «kulturkafeen» i
år også. Takket være flinke komitemedlemmer og ekstramannskapet var vi nå
synlige på flere fronter. Vi deltok som vertinner på skolefrokosten og sunn
matglede. På Sunn matglede fikk ungene lagd soppstuing og trollkrem. Vi
solgte i tillegg til kaffe og vafler blomkålsuppe og skogsoppsuppe. Vi hadde fått
ny plass i år og hadde det veldig fint der. Vi fikk et fint overskudd d.

Fellesmøte for bygdekvinnene var i Furnes på Karmel den 13.sept.
Sjur Harbye holdt foredrag «Er tradisjon en fornyelse?» Bra foredrag. God
servering med fersk suppe og flott magedansunderholdning.

MØTER OG TILSTELNINGER
Oktober 25. Årsmøte hos Grethe Slotnæs, Fuglseng Nordre
Vi avholdt et tradisjonelt årsmøte med de vanlige årsmøtesakene: Framlegging
og godkjenning av årsmelding og regnskap. Valg. Bevertningen var bakt potet
med tilbehør. Vi hadde en flott kveld hvor vi også fikk høre Sosan Mollestad
fortelle sin sterke historie fra hun var liten jente i Iran og kom seg til Norge som
21 – åring. Frivilligheten og Buketten hadde representanter på møtet.
Antall
deltakere: 25 stk
November 8. Den store koftejakten
Vi valgte å avlyse dette møtet, da et annet lokalt lag nyss hadde arrangert et
lignende møte. Vi flyttet møtet til Tingvang. Der fikk vi besøk av Kristin
Hauger som viste oss alle sine flotte strikkeprosjekt. Noen og hver av oss fikk
lyst til å starte nye prosjekter etterpå. Vi oppholdt oss i den nyoppussede
peisestua og fikk omvisning på kjøkkenet som også er nytt.
Antall deltakere: 27 stk.

Desember 6. Julemøte på Skafferiet. Helgøya
Vi hadde felles julemøte med Nes og Helgøya bygdekvinnelag. Et arrangement i
Stallen på Hovinsholm til Charlotte Sveinsen. Der fik vi besøk av Kristin
Langebråten som er forfatter av flere hobbybøker. Hun bidrar også med
reportasjer til bladet Lev Landlig.
Hun inspirerte oss til å lage julepynt bl. a av naturens materialer og det vi har i
huset.
Etter på gikk vi opp til Skafferiet hvor vi fikk servert juletallerken og dessert.

Januar 22. Grendemøte på Tingvang
Kvelden ble åpnet med foredrag av May Lundquist og Sølvi Sunde fra Røde
kors. De fortalte om våketjenesten og besøkstjenesten.
Årsplanen ble gjennomgått og det ble orientert om prosjektet Kvinner UT.
Antall deltakere: 22 stk.
Februar 26. Bakemøte på Moelv u-skole.
Vi inviterte Røde Kors og Frivilligheten til å få med seg nyinnflyttede damer til
en kveld hvor temaet var brødbaking. Dette som en del/start av prosjektet
Kvinner Ut. Styret stilte med ferdig bakst, ferdig deig og vi laget deig der også.
Kvelden ble avsluttet med en real kveldsmat. 58 damer ble det og praten gikk
livlig fra første minutt.

Mars 2. Hyggetreff på Ringsaker bo og aktivitetssenter
Her ble det sang og musikk til glede for beboerne. Kaffe og kaker ble servert,
samt utlodning av 25 alpefioler.
April 9. Oppstartmøte av Prosjekt Kvinner Ut.
Møtet ble holdt på Garveriet, Moelv. Røde Kors og Frivilligheten deltok. Ada
fortalte om ulike grønnsaker og urter som vill trives på Bætan. Alle damene fikk
skrive seg opp på ei liste over hvilke sorter de ønsker å ha. Vi serverte kaffe,
kaker og vafler
Antall deltakere: 38 stk.
Mai 28.mai – Festkveld på Bætan
Storsamling på Bætan med servering av nydelig brenneslesuppe fra Ellen og
Bjørg Aarvold og etterpå vi koste oss med kaffe, is, kaker og mange fornøyde
parselleiere. Vi hadde besøk både av grunneierne Hans og Helena Frogner og
landbrukssjefen Stein Inge Wien.

Juni 12. Sommermøte på Strand Brænderi
Vi markerte at Vevstua var 40 år. Vi fikk omvisning på vevstua hvor de hadde
stilt ut veldig mye flotte arbeider. Odny Marit Struksnes og Reidun Riisehagen
stilte i vevde antrekk som Odny Marit hadde vevd for mange år tilbake.
Geir Karlsen holdt foredrag om Strand sin egen akevitt.
Vi avsluttet kvelden med en deilig sommertallerken og kaffe med deilige kaker
til.

ANDRE MØTER, AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER
 Årsmøte i Ringsaker bondelag, 18.oktober, Helena Frogner deltok
 Regionmøte på Obs den 17.jan., Rudshøgda. Inger Amb, Bente Haugom.
Reidun S. Hauger (HBK) deltok
 Ledermøte i Hedmark Bygdekvinnelag, 4.nov. i Elverum. Bente Haugom,
Inger Amb og Jorunn Waldal deltok. Reidun S Hauger var med fra HBK.
 Årsmøte i HBK på Rena den 9-10.mars. Reidun S Hauger HBK, Else
Gudbrandsen, Inger Amb, Bente Haugom deltok. Sanna Røhr var med
som kandidat på valg.
 Grethe Slotnæs har representert RBK i hovedkomiteen for
Innlandsmarkedet.

Vevstua – se eget vedlegg
Moelv Frivilligsentral
Ringsaker bygdekvinnelag er medeier i Moelv Frivilligsentral. Kari Storlien
representerer RBK i styret. Britt Sylling er vararepresentant.
Studieringer
Lokale studieringer uten fast studieopplegg

Informasjonsarbeid
Inger, leder har sendt ut nyhetsbrev gjennom året.
Det er sendt ut e-post til de medlemmer som har oppgitt e-postadresse.
Medlemmer uten e-post adresse har fått informasjon i papir versjon.
Det er sendt påminnelser til møter via SMS
Det er informert om div. arrangement på vår Facebookside og hjemmesida.
Innkalling til årsmøte ble kunngjort via annonse i Ringsaker Blad.
Det er sendt referater med tekst og bilder fra noen av møtene våre til Ringsaker
Blad og Ringsaker `n.
Alle åpne møter har kommet inn på sida «Ringsaker Rundt» i Ringsaker Blad.
Hjemmesida
Den er oppe og går og det jobbes stadig med å komme ajour. Inger Amb
ansvarlig
Facebook
Ringsaker Bygdekvinnelag har egen Facebook side som er åpen for alle og
holdes ajour av Reidun S. Hauger.

Annet:
 Til jul ga vi:
2 blomster til Ringsaker kirke
1 blomst til Ringsaker bo og aktivitetssenter
1 blomst til Moelv bo og aktivitetssenter

Til slutt
Styret har gode samarbeidsvilkår; hver især har bidratt til å gi hverandre
inspirasjon og styrke. Vi har hatt fin balanse i skjemt og alvor. Masse kreativitet
og et godt fellesskap som gjør dette «arbeidet» interessant og givende. Og det
viktigste av alt - KJEMPEHYGGELIGE OG GODE LAGSMEDLEMMER!
Vi i styret takker for oss og for nok et fint år i Ringsaker bygdekvinnelag!

Haugom, Gaupen 2.okt. 2018

